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تەوەرى داهاتوو

به ها بااڵكان له  به رده م 
هه ڕە شه ى جيهانگرييدا

)كۆمهڵگاىكوردىبهنموونه(

له م سه رده مه دا  ئه خالقيى و كۆمه اڵيه ىت و  ڕۆحييه كانه وه   به  هه موو ڕە هه نده   به ها مرۆييه كان  پرىس 

كه وتووه ته  قه يرانه وه ، به تايبه ىت دواى هاتنه ئاراى گۆڕانكارى ڕيشه يى  له  فيكر و فه لسه فه ى ڕۆژئاوادا و 

پێنانه  ناو قۆناغى پۆست مۆدێرنه  و په ره سه ندىن سه رمايه دارى دوايني، بۆيه  له م هه لومه رجه دا ده پرسني.

1ـ گرنگى به ها بااڵكان له  چيدايه ، ده كرێ چ ڕۆڵێك بگێڕن له  كۆمه ڵگادا؟

2ـ په روه رده كردن له سه ر به هابااڵكان گرنگى چييه،  به تايبه ت له  سايه ى ميديا و ونبووىن حه قيقه ىت بابه تيدا؟

3ـ زانست به بێ به هاو پێشكه وتنى ته كنه لۆجى له  سايه ى ونبووىن مه رجه عييه ىت مرۆڤ سه نته رى به كوێ ده گات؟

4ـ ئايا ده كرێ له  سه رده مى جيهانگرييى و  به ماددى كردىن به هاكاندا باس له  ڕۆڵى ئايني و به ها ڕۆحييه كان بكرێت؟

5ـ پێگه ى مرۆڤ له ناو پێكهاته كاىن بوونه وه ردا له كوێدايه  به بێ له به رچاوگرتنى ڕەهه ندى ڕۆحيى و  ئه وديو 

فيزيك، كه  پێكهێنه رى سه ره ىك بوونيادى مرۆڤه ؟

6ـ له  سه رده مێكدا كه  كۆمه ڵگاكان كراون به  مه كينه يه ىك گه وره ى به كاربه رى كااڵ و بازاڕى ساغكردنه وه ى 

شتومه ك، كۆمه ڵگاى كوردى كامه  چه ىك به ره نگاربوونه وه  و خۆڕاگرتن  له  به رامبه ر ئه و دۆخه  پێيه ؟

ئايا چه مىك كوردايه ىت ئه و به هايه ى بۆ هێڵراوه ته وه  كه  ببێته  كۆكه ره وه ى جياوازييه كان و مه رجه عى  7ـ 

به هاكاىن  يه كرتقبوڵكردن و ئاشتى كۆمه اڵيه ىت؟

غياىب  له   و  تێده په ڕێنن  جياوازييه كان  سنوورى  به هابااڵيانه ى  ئه و  كامانه ن  كورديدا  كۆمه ڵگاى  له   8ـ 

ده ستووردا ده بنه  جێگره وه ى گرێبه ستى كۆمه اڵيه ىت؟

ـ داواكارين له  نوسه ران و توێژە راىن به ڕێز، لێكۆڵينه وه كانيان له سه ر ئه و ته وه ر و بوارانه ى كه له  سه وه ره   

ئاماژە يان پێدراوه  تا به روارى )2019/5/10( بنێرن بۆ گۆڤاره كه مان.
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تەوەرى ژمارە

ته وه رى ژماره 
كوردستان يه كێكه  له و واڵتانه ى كه  ئايينى جۆراو جۆرى تێدايه ، هه روه ك له ناو خودى 
يه ك ئاينييشدا ڕه وت و مه زهه بى جياواز هه ن، له و ڕووه وه  بابه تى پێكه وه ژيانى ئاشتييانه  
مه زهه بييه كانى  و  ئايينى  كه مينه   چونكه   هه يه ،  كۆنى  مێژوويى  قواڵييه كى  كوردستاندا  له  
چه ند  له   جگه   بڵێين  ڕوونتر  ملمالنێ،  له   به دوورگرتووه   خۆيان  ڕابردوودا  له   كوردستان 
مه زهه به    و  ئايين  شوێنكه وتووانى  نێوان  له   ملمالنێ  و  كێشه   نه بێت  ده گمه ن  حاڵه تێكى 
جياوازه كانى كوردستان ڕووينه داوه ، ئه وانه شى كه  ڕوويانداوه  زياتر ده ستى ده ره كييان له  
پشته وه  بووه . بوونى ئه و هه موو ئايين و ئاينزا جياوازه  له  كوردستاندا به ڵگه ى ئه و ڕاستييه  
مێژووييه يه  كه  كورد به  سرووشتى خۆى تواناى قه بوڵكردنى جياوازييه كانى هه بووه  و زۆر 
ئاينييه كان و ڕه وته  جياوازه كان پێكه وه ژيان و تاڵ و شيرينى ڕۆژگاريان  ئاسايى كه مينه  

به يه كه وه  چه شتووه  و فه رهه نگ و مێژووى واڵته كه يان ده وڵه مه ند كردووه .
له  ته وه رى ئه م جاره ى )خاڵ(دا كۆمه ڵێك قه ڵه م به ده ست  و توێژه رى به ڕێز خامه يان 
خستووه ته گه ڕ و شه ن و كه وى بابه ته كه يان كردووه ، به هيواى ئه وه ين له  ڕێگه ى ئه م زنجيره  
بابه ته وه  وه اڵمى به شێك له و پرسيارانه  درابێته وه  كه  گۆڤاره كه مان بۆ ته وه رى ئه م ژماره  

وروژاندوويه تى. 
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.حسهين

د

 دكتۆرا له  شه رعه تى ئيسالمى، خاوه نى 
 له دايكبووى 1977،

اڵوكراوه يه .
وێژينه ويه كى ب

چاپكراو و چه ند ت
دوو كتێبى 

هه ڵوێستى مسوڵمانان له مه ڕ 

په رستگاى ئايينه كانى تر
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مرۆڤه كان  كه   پيرۆزه يه   شوێنه   ئه و  په رستگا 
به   كه   په نهانه ى  هێزه   ئه و  بۆ  ده كه ن  ئاوه اڵ  دڵيان 
دروستكه ر و فريادڕه سى خۆيانى ده زانن، ڕوحيان 
نيازه   و  ڕاز  و  خوداكه يانه وه   به   ده كه ن  وابه سته  
سرووته   ڕێى  له   تيايدا  ئاشكراكانيان  و  په نهان 
ئاينييه كانيانه وه  بۆ ئه و هێزه  بااڵده سته  ده خه نه  ڕوو.
به ده ر له وه ى كه  هه ندێك له  ئايينه كان دروستن 
يان داهێنراو يان گومڕاكه ر و فريوده رن؛ شوێنى 
لێگيراوه ،  ڕێزى  كۆنه وه   له   هه ر  په رستشه كانيان 
ئه گه ر مامه ڵه يه كى نه شياو كرابێته  سه ريان ئه وا به  

ترس و خۆفه وه  ئه نجامدراوه .
به  چاوێكى ڕێز و  له  كۆنه وه  مرۆڤايه تى  هه ر 
هه يبه ته وه  سه يرى په رستگاى ئاينييه  جياوازه كانى 
كه سانى  بۆ  بووه   په ناگه   زۆركات  كردووه ، 
ده سه اڵتدار  له  ده ست  ڕاكردوو  و  لێقه وماو 
ده ستى  پشێوييه كاندا  و  شه ڕ  له   زۆرداران،  و 
لێپارێزراوه ، له  دوا هاتنى ئيسالميش ئه م ديارده يه  
به  ده قه كان چه سپێنراونه ته وه ، ده يان ده ق جه ختى 
په رستگاكان)الصومعة(  كوخه   پاراستنى  له سه ر 
تر كردۆته وه  و  ئايينه كانى  په رستگا  و كه نيسه  و 
ڕێنماييه  جه نگييه كان به شێوه يه ك بوون كه  ده بێت 
و  په رستگاكان  له   بپارێزن  ده ست  جه نگاوه ران 

پياوه  ئاينييه كانى ناويان.
په رستگاكانيان  و  ئاينييه كان  كه مينه   مانه وه ى 
بۆئه وه ى  به ڵگه ن  گه وره ترين  سه رده مه   ئه م  تا 
ئه وه   له سه ر  خه ڵكى  ئيسالم  ئايينى  هه ميشه   كه  
شوێنى  و  تر  له وانى  ڕێز  كه   كردووه،   په روه رده  
ڕه چاو  به زياده وه   مافه كانيان  بگرێت،  په رستشيان 
له  به رامبه ريان،  بكات  به رپا  عه داله ت  بكات، 
ته ژين  فه رمووده ش  و  قورئان  ده قه كانى  دياره  
ئاگادارده كه نه وه   مسوڵمانان  و  ڕێنماييانه   له م 
و  لێيان  زوڵمكردن  له   بپارێزن  خۆيان  كه   له وه ى 
شوێنى  و  كااڵ  له گه ڵ  و  له گه ڵيان  سنوربه زاندن 
له به رده ستدان  زۆريش  نموونه ى  په رستشيان، 

كه   ده يسه لمێنێت  تيايدا  كه   ئيسالميدا،  له  مێژووى 
ده سه اڵتدار و كۆمه ڵگاى مسوڵمانان وابه سته بوون 

به م ڕێنماييانه وه .   
له م باسه دا هه وڵده ده ين كه مێك تيشك بخه ينه  
به   فه رمانكردن  و  هاندان  له سه ر  به ڵگه كان  سه ر 
مسوڵمانه كان،  نا  په رستشى  شوێنى  پاراستنى 
ئه م  پراكتيكى  به اليه نى  ئاماژه   كه مێك  هه روه ها 

پاراستنه  بده ين له  مێژووى ئيسالميدا.

بنهمادۆزىسهبارهتبه
پاراستنىپهرستگاىئاينييهكانىتر:

    دياره  له به رئه وه ى كه  ئيسالم ڕێگه يداوه  كه  
له گه ڵ مسوڵماناندا بژين  به هاوشانى  نامسوڵمانان 
ڕێنمايى  چه ندين  ده قه كاندا  له   كۆمه ڵگادا،  يه ك  له  
هه ن  ..هتد  سياسيى  و  ئابووريى  و  كۆمه اڵيه تيى 
له مباره يه وه ، مسوڵمانان وابه سته  ده كه ن به  چه ند 
پابه ند  ئه وانيش  و  به رامبه ريان  له   ئه ركێكه وه  
ده كه ن به  كۆمه ڵێك ياساوه ، كه  ده بێت وابه سته بن 
ئه وان  بوونى  ئيسالمييه كاندا،  كۆمه ڵگا  له   پێوه ى 
كه   ده كات  واپێويست  ڕێنماييانه   ئه م  بوونى  و 
ئاينييه كانى  سرووته   و  په رستشه كان  به ئازادانه  
واپێويست  ئه مه ش  كه واته   بكه ن،  جێبه جێ  خۆيان 
ده كات كه  شوێنى په رستشيان هه بێت و پارێزراو 
به رجه سته يى  به   ئه مه ش  مسوڵماناندا.  له ناو  بێت 

به درێژايى مێژووى مسوڵمانان فه راهه م بووه .
قورئانى پێرۆز پاراستنى په رستگاكانى هه موو 
به   ڕێگه دان  هۆكاره كانى  له   يه كێك  به   ئاينه كانى 
)أُِذَن  ده فه رموێت:  ئه وه تا  ئه ژماركردووه ،  جه نگ 
لََقِديٌر  نَْصِِهْم  َعىَل  اللََّه  َوإِنَّ  ظُلُِموا  ِبأَنَُّهْم  يَُقاتَلُوَن  لِلَِّذيَن 

اللَُّه  َربَُّنا  يَُقولُوا  أَْن  إِلَّ  َحقٍّ  ِبَغْيِ  ِديَارِِهْم  ِمْن  أُْخرُِجوا  الَِّذيَن   ،

َوِبَيٌع  َصَواِمُع  َمْت  لَُهدِّ ِبَبْعٍض  بَْعَضُهْم  النَّاَس  اللَِّه  َدْفُع  َولَْوَل 

َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذكَُر ِفيَها اْسُم اللَِّه كَِثيًا َولََيْنُصَنَّ اللَُّه َمْن 

ڕێگه درا  واته :  ]الحج:40-39،  َعِزيٌز(  لََقِويٌّ  اللََّه  إِنَّ  يَْنُصُُه 

به و كه سانه ى كه  شه ڕ ده كه ن به هۆى ئه وه وه  كه  
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تواناى  كراوه ، خوداش  به رامبه ردا  له   زۆردارييان 
له   ده ركراون  كه   ئه وانه ى  هه يه ،  سه رخستنيانى 
ماڵه كانيان به  ناحه ق ته نها له به رئه وه ى كه  وتوويانه  
الله خودامانه ، ئه گه ر ڕه وادان به  جه نگ نه بوايه و 
خودا  له ناونه بردبا ،  تر  تاقمێكى  به   تاقمێكى  خودا 
به سه ر  سه رنه خستبايه   هه ميشه    باوه ڕدارانى 
خه ڵكى الده ر و بێباوه ڕ له  هه موو چه رخه كاندا ئه وا 
په رستگاكانى وه ك كوخه  په رستگاكان )الصومعة( 
په رستگاى  و  )بيع(  مه سيحييه كان  په رستگاى  و 
جوله كاكان و صائبيه كان)صلوات( و مزگه وته كان 
تێدا  خودايان  يادى  كه   شوێنانه ى  ئه و  هه موو  و 

ده كرێت ده ڕوخان و له ناوده چوون)1(.
واته:  شوێنى په رستن و په رستگاكان هه موويان 
و  پێرۆزيشن  كه   ئه وه ى  له گه ڵ  له ناوببرێن  ڕه نگه  
يادكردنه وه ى  به اڵم  په رستنى خوداوه ،  به   تايبه تن 
خودا تياياندا نابێته  شه فاعه تكار له الى ئه هلى به تاڵ 
و پڕووپوچ، هه روه ها ناشيانپارێزێت له  كاولكارى 
ته نها به  له ناوبردنى هه ندێ تاقم به  هه ندێكى تريان 
نه بێت، واته  له ناوبردنى ئه و كه سانه ى سنوره كانى 
پارێزه رى  كه   ئه وانه ى  به ده ستى  ده به زێنن  خودا 

عه  قيده  و بيروباوه ڕن)2(.
ڕوونده بێته وه   بۆمان  ئايه ته كه   ئا ماژه ى  له  
پيرۆزانه ى  شوێنه   ئه و  هه موو  ڕووخاندنى  كه  
له  هاتووه   ناويان  له  ئايه ته كه دا  كه   په رستش 
ئه نجامدانى  كه   ناشيرينن،  و  دزێو  كارى   ڕيزى 
ئه م كاره  دزێوانه  هۆكاره كه ى زۆربوونى خه ڵكه  و 
له ناونه بردنى ده روون پيسه كانه  كه  سڵناكه نه وه  له  
شوێنه  پيرۆزه كانيش. له گه ڵ ئه مه شدا چه ندين ده ق 
و تێكستمان هه يه  كه  مسوڵمانان هانده دات له سه ر 

پارێزگاريكردن له  شوێنه  ئاينييه كان، له وانه :
له سه ر  به ڵگه ن  كه   ده قانه ى  ئه و  هه موو   .1

ئازادى ئايين و بيروباوه ڕ وه ك: 
( ]البقرة: 256[  ْشُد ِمَن الَْغيِّ َ الرُّ يِن َقْد تََبيَّ - )َل إِكَْراَه ِف الدِّ

- )َوُقِل الَْحقُّ ِمْن َربِّكُْم َفَمْن َشاَء َفلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفلَْيكُْفْر( 

]الكهف: 29[

ـ )ُقْل يَا أَيَُّها النَّاُس َقْد َجاءَكُُم الَْحقُّ ِمْن َربِّكُْم َفَمِن اْهَتَدى 

َعلَْيكُْم  أَنَا  َوَما  َعلَْيَها  يَِضلُّ  َا  َفإِنَّ َضلَّ  َوَمْن  لَِنْفِسِه  يَْهَتِدي  َا  َفإِنَّ

ِبَوِكيٍل( ]يونس: 108[

ـ )لَكُْم ِديُنكُْم َوِلَ ِديِن( ]الكافرون: 6[

ئه مانه  و چه ندين ئايه تى تر كه  باس له  بانگه وازى 
ئيسالم  بۆ  ده كات  تر  ئايينه كانى  شێوێنكه تووانى 
ئيسالم  ئاينى  سه ر  هاتنه   ئه گه ر  نه رموونيانى،  به  
ئه وه  باشه  ئه گه رنا ئه وه  ئه وپه ڕى ئازادييان هه يه، 
كێ حه ز ده كات با مسوڵمان بێت و كێ حه زناكات 
زيان  هۆى  نه بنه   به مه رجێك  نه بێت،   مسوڵمان  با 

گه ياندن به  مسوڵمانان و بانگه وازه كه يان.
ئه م ئايه تانه و هاوشێوه كانيان وا پێويست ده كه ن 
كه  ڕێگريان لێنه كرێت له  په رستشه كانيان، خۆ دياره  
په رستگاكاندايه ،  له   به  زۆرى  په رستشه كانيشيان 
كه واته  ئه گه ر ڕێگريان لێنه كرێت له سه ر هه ڵبژاردنى 
ئاينه كه يان و به  ئازادى بيانهێڵينه وه  ده بێت ڕێگرى 
له  په رستگاكانيشيان نه كرێت و ئازادييان هه بێت له  

هاموشۆكردنيان بۆيان.
2.  په يماننامه كانى پێغه مبه رى خودا )د.خ( :

له  زۆرێك له  په يماننامه كانى پێغه به رى خودادا 
به  ڕه هايى باس له   پاراستنى په رستگاى ئايينه كانى 

تر كراوه ،  له وانه :
خه ڵكى  له گه ڵ  كه   په يماننامه يه ى  ئه و   -
ده يگێڕێته وه   عه باس  ئيبن  ئه نجاميدا،  )نه جران(دا 
سوڵحى  )د.خ(  خودا  پێغه مبه رى  ده فه رموێت: 
نه جراندا كرد.. شوێنى په رستشيان  له گه ڵ خه ڵكى 
ئاينييان  پياوێكى  هيچ  و  ناڕوخێنرێت  )البيعه ()3( 
له سه ر  ناكرێن  كێشه   تووشى  و  ده رناكرێت  قس 
ڕيبا  و  نه نێنه وه   پشێوى  مه رجێك  به   دينه كه يان 

نه خۆن..(()4(.
كه   جوله كه ،  له گه ڵ  مه دينه   په يماننامه ى   -
و  خۆيان  دينى  جوله كه كان  ))بۆ  هاتووه   تيايدا 
هه ر  دياره   خۆيان(()5(  دينى  مسوڵمانه كانيش  بۆ 
به هۆى ئه م په يماننامه يه شه وه  بوو كه  پێغه مبه رى 

خودا )د.خ( په رستگاكانى جوله كه ى نه ڕووخاند.
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- پێغه مبه رى خودا )د.خ( هه ر سوپايه كى ده نارد 
بۆ جيهاد پێيانى ده فه رموو: ))ئه و خه ڵكانه  مه كوژن 
الصوامع-دان(()6(.  په رستگاكان  كوخه   له ناو  كه  
په رستگا  ناو  چوونه   له   ده كرد  نه هى  هه روه ك 
ئاينييه كانى ئه هلى كتاب به بێ ڕه زامه ندى، عيريازى 
كوڕى ساريه ى سه له مى ده گێڕێته وه  له  پيغه مبه رى 
ئێوه   به   ڕێگه ى  خودا  فه رموويه تى))  كه   خوداوه  
ئه هلى  په رستگاكانى  ناو  بچنه   پرس  به بێ  نه داوه  
كتابه وه ، ڕێگه ى پێنه داون كه  له  ئافره ته كانيان بده ن 
و ميوه كانيان بخۆن به بێ ڕه زامه ندى به و مه رجه ى 

كه  ئه وه ى واجبه  له سه ريان بيده ن پێتان(()7(.
- هه روه ها ده فه رموێت)) ئاگاداربن هه ركه سێك 
معاهد-   – په يمان  خاوه ن  له گه ڵ  بكات  زۆردارى 
دێك له  خاوه ن ئايينه كانى تر، ياخود زياد له خۆى 
لێبستێنێت  ياخود شتێكى  دابنێت  له سه ر  بارگرانى 
به بێ ڕه زامه ندى خۆى ئه وا بابزانێت من دوژمنى 
خاوه ن  پشتيوانى  و  دواييدا  ڕۆژى  له   ئه وم 

ئايينه كه ى ترم له سه ر ئه و(()8(.
له   جه خت  كه   ده قانه ى  له و  هه ندێكن  ئه مه  
پاراستنى شوێنه  ئاينييه كانى ئاينه كانى تر ده كه نه وه  
و هانى مسوڵمانان ده ده ن له سه ر پاراستنى خه ڵك 

و پياوانى ئايينى ئاينه كانى تر.
جێنشين و خه ليفه كانى ئيسالميش به رده وام به  
ئه بوبه كرى  ئه وه تا  ناوه ،  هه مان ڕێگادا هه نگاويان 
سديق وه سيه ت ده كات بۆ سوپاكه يى و ده فه رموێت: 
)).. ئێوه  ده گه ن به  خه ڵكانێك كه  له  كوخى په رستن 
– الصومعة- دان، واز له وانه  بێنن و واز له وه ش 
بێنن كه  بۆ خۆيان تيايدا ئه نجامى ده ده ن((. ئيمامى 

نامه  ى  له   بێت(  له سه ر  خوداى  )ڕه زاى  عومه ر 
په يماننامه كه يدا كه  بۆ خه ڵكى قودسى نارد له  دواى 
به خشنده ى  ))به ناوى خوداى  هاتووه   ئازادكردنى، 
خودا  به نده ى  كه   په يمانه يه   ئه و  ئه مه   ميهره بان، 
خه ڵكى  به   ده يدات  مسوڵمانان  گه وره ى  عومه ر 
به وه ى  پێداون  په يمانى  بوون،  ئه مين  له   ئيلياء 
و  سه روه تيان  و  و  ماڵ  خۆيان  له   بن  ئه مين  كه  
كه نيسه كانيان و له  صه ليبه كانيان، كه نيسه  كۆن و 
خراپه كانيان و چاكه كانيان و هه موو خه ڵكه كانيان 
كه نيسه كانيان  هه رگيز  ئيليادا،  له   ده ژين  كه  
لێى  و  ناڕوخێنرێت  تر،  شتى  و  ماڵ  به   ناكرێت 
كه م ناكرێت و له  چوارده وره كه شى كه م ناكرێت، 
و  ماڵ  هيچ  ناكرێته وه ،  كه م  صه ليبه كانيان  له  
سامانێكيان لێ كه مناكرێت و زۆريان لێناكرێت له 
 ده رچوون له  ئاينه كه يان، هيچ كه سێكيان زه ره  رى 
پێناگه يه نرێت..(()9( ، بۆ خۆشى كه  هات بۆ قودس 
ويستى نوێژ بكات به تريكى مه سيحييه كان ڕێگه يدا 
به اڵم  بكات،  نوێژه كه ى  )قيامة(دا  كه نيسه ى  له   كه  
ئيمامى عومه ر به م كاره  قايل نه بوو، وتى نه وه ك 
بڵێن  و  داگيربكه ن  لێ  كه نيسه كه تان  له  داهاتوودا 
عومه ر لێره  نوێژى كردووه  ده بێت ئێمه ش نوێژى 

لێبكه ين)10(.
هه روه ها ئوبه ى كوڕى عه بدوڵاڵ  ده ڵێت: نامه ى 
عومه رى كوڕى عه بدولعه زيزمان پێگه يشت كه  تيايدا 
نوسرابوو ))هيچ كه نيسه يه ك و هيچ په رستگايه كى 
جوله كه  و ماڵى ئاگرى مه جوسييه كان مه ڕوخێنن((

.)11(
بۆمان ڕوونده بێته وه   تێكستانه وه   ئه م  له  كۆى 

له  هيچ تێكست و ده قێكدا هاىن مسوڵامنان نه دراوه  
كه  په رستگاكان بڕوخێنن يان زيانيان پێبگه يه نن.

;
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هاندانى  ده ق  وه ك  ئيسالم  گشتى  په يامى  كه  
و  خه ڵك  له   له  ڕێزگرتن  بووه   مسوڵمانان 
په رستگاى ئايينه كانى تر، له  هيچ تێكست و ده قێكدا 
هانى مسوڵمانان نه دراوه  كه  په رستگاكان بڕوخێنن 
يان زيانيان پێبگه يه نن، به ڵكو به  پێچه وانه وه  هانى 
مسوڵمانان دراوه  كه  پارێزگارييان لێبكه ن و زيانيان 
خاوه نه كانيان  پرسى  به بێ  ته نانه ت  و  پێنه گه يه نن 

نه چه نه  ناويشيانه وه .

اليهنىكردارىمسوڵمانانسهبارهتبه
مامهڵهكردنلهگهڵپهرستگاىئاينهكانىتر:

ئاينييه كان  ده قه   و  تێكست  باسمانكرد  وه ك 
شوێنه   له گه ڵ  دروست  مامه ڵه ى  بۆ  هانده رن 
پراكتيكييه وه   له  ڕووى  ئايا  به اڵم  ئاينييه كاندا، 
ئايا  ده قانه وه؟  به م  په يوه ستبوون  مسوڵمانان 
ئه م  ڕه ها  به شێوه يه كى  نه كردووه ؟  سه رپێچييان 

ده قانه يان پشتگوێ نه خستووه ؟ 
پرسياره   ئه م  بۆ  وه اڵم  گونجاوترين  له ڕاستيدا 
مانه وه ى شوێنه  ئاينييه كان و په رستگاى ئايينه كانى 
مسوڵمانان  كه   ناوچانه ى  له و  به پارێزراوى  تره  
بڵێين  ده توانين  هه بووه ،  تيايدا  قه ڵه مڕه ويان 
تێدا  ترى  ئاينييه كانى  په رستگا  كه  شوێن  كه مترين 
كه   شوێنانه ن   ئه و  ڕووخێنرابێت  يان  سوتێنرابێت 
له   ته نانه ت  ده كرێن،  ئه ژمار  مسوڵمانان  به  واڵتى 
پارێزراوى  به   كه   هه يه   كه نيسه   مسوڵماناندا  واڵتى 
ماوه ته وه  ته مه نه كه ى ده گه ڕێته وه  بۆ  سه ده ى يه كه مى 

له دايكبوونى مه سيح )سه المى خوداى له سه ر( )12(.
ته نانه ت  و  مسوڵمان  مێژوونوسانى 
چه ندين  تريش  ئايينه كانى  مێژوونووسانى 
و  مسوڵمانان  له   مامه ڵه كردن  ئيجابى  هه ڵوێستى 
مامه ڵه كردنيان  جوان  ده گێڕنه وه ،  سه ركرده كانيان 
كه سانى  و  ئاينيى  پياوه   و  په رستگاكان  له گه ڵ 

ئاينه كانى تر به  شانازييه وه  باس ده كه ن.
فه تحى  وه ليد  كوڕى  خاليدى  كاتێك  نمونه   بۆ 

نه ڕووخاند،  په رستگايه كى  هيچ  كرد،  شامى 
ئه نجامدا،  ڕۆمه كان  له گه ڵ  په يماننامه شى  به ڵكو 
كه نيسه   هيچ  )..نابێت  هاتووه :  په يماننامه كه دا  له  
نابێت  بڕوخێنرێت،  په رستشيان  شوێنێكى  و 
له كاتى  كه   بڕوخێنرێت  كۆشكێكيان  و  ته الر  هيچ 
لێناگيرێت  ڕێگه يان  ده به ن،  بۆ  په ناى  ته نگانه كاندا 
صه ليب  ده رهێنانى  و  كه نيسه   ناقوسى  لێدانى  له  
په يماننامه ى  به هه مانشێوه    ،)13().. بۆنه كانياندا  له  

له گه ڵ خه ڵكى عانات و قوره يقيساءدا مۆركرد.
ڕه نگه  هه ندێكجار به هۆى هه ندێك گێره شێوێن 
له   يان  مسوڵمانان  له   توندڕه و  خه ڵكانى  ياخود 
هه ندێك  تر  ئايينه كانى  يان خاوه ن  مه سيحييه كان 
بۆ  سه ريكێشابێت  كه   دروستبووبێت  پشێوى 
ڕووخاندنى په رستگايه ك يان ئازاردانى تاقمێك له  
خه ڵكانى ئايينه كانى تر، به اڵم ئه مانه  چه ند حاڵه تێكى 
تايبه ت بوون زۆريشيان ڕاستكراونه وته وه ، مێژوو 
ڕێزه وه   به چاوى  هه ميشه   كه   ئه وه يه   شايه تى 

مامه ڵه  له گه ڵ په رستگاكانى ئايينه كانى تر كراوه .
له   به شێك  عه بدولمه ليك  كوڕى  وه ليدى 
ستاند  مه سيحييه كان  له   )يوحه ننا(ى  كه نيسه ى 
كردييه  سه ر مزگه وتى ئومه وى، كاتێك كه  عومه رى 
كوڕى عه بدولعه زيز هاته  سه ر كار په نايان بۆ برد 
و شكاتيان له  وه ليد كرد، كه  ئه م كاره ى ئه نجامداوه  
له گه ڵيان و له گه ڵ كه نيسه كه يان، عومه ر نامه ى بۆ 
كه   پێكرد  فه رمانى  و  نووسيى  به رپرس  اليه نى 
كردوويانه   له  كه نيسه كه وه   زه وييه ى  ئه و  هه موو 
به  مزگه وت  بگێڕنه وه  سه ر كه نيسه كه، ئه م فه رمانه  
جێبه جێده كرا، به اڵم مه سيحييه كان بۆخۆيان ڕازى 
بوون به وه ى كه  قه ره بوو بكرێنه وه  له  شوێنێكى تر 

به  زياتر له وه ى كه  لێيان داگيركراوه)14(. 
 هه روه ها له  سه ده ى چواره مى كۆچيدا فيتنه يه ك 
مه سيحييه كاندا  و  مسوڵمانان  نێوان  له   ڕوويدا 
تااڵنكران،  و  ڕووخێنران  كه نيسه   چوار  به هۆيه وه  
چه ندين كه س له  هه ردووال كوژران، مه سيحييه كان 
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ئه ويش  موقته در،  خه ليفه   گه يانده   ڕه فتاره يان  ئه م 
بڕياريدا كه  ئه و كه نيسانه يان بۆ نۆژه ن بكاته وه و 

قه ره بوويان بكاته وه  )15(.
الحضارة(  )قصة  كتێبى  ديورانت خاوه نى  ويل 
و  مه سيحييه كان  له   زيممه   )ئه هلى  ده ڵێت: 
له   صابيئييه كان  و  جوله كه   و  زه رده شتييه كان 
مافيان  له   جۆرێك  ئومه ويدا  خيالفه تى  سه رده مى 
به رامبه ريان  هه بوو  لێبوورده يى  و  بوو  پارێزراو 
كه  له م سه رده مه دا له  واڵتى مه سيحييه كان خۆيان 
په يڕه وكردنى  له   ئازادبوون  ئه وان  نابينرێت، 
و  كه نيسه   و  خۆيان  ئايينيه كانى  سرووته  
ده ڵێت:  هه روه ها  نه ده سه نرا..(  لێ  په رستگاكانيان 
)يه هود له  واڵتانى ڕۆژهه اڵتى خواروو پێشوازييان 
له   كردن  ئازاديان  كه   عه ره بانه ى  له و  كرد 
وايانلێهات  پێشووه كانيان،  ده سه اڵتداره   زۆردارى 
له  سه رده مى عه ره به  مسوڵمانه كاندا كه  به ته واوى 
ده كرد  جێبه ێ  ئاينييه كانيان  سرووته   ئازادييه وه  
له   ئازادبوون  مه سيحييه كان  له  په رستگاكانياندا، 
ئاهه نگ گێڕان له  بۆنه كانياندا به  ئاشكرا، حه جكه ره  
زياره تكردنى  بۆ  ده هاتن  پۆلپۆل  مه سيحييه كان 
زياره تگا مه سيحييه كانيان له  فه له ستين، ته نانه ت ئه و 
مه سيحييانه ى كه  قاچاغ بوون له  ده ست كه نيسه ى 
و  ئه سكه نده رييه   و  ئۆرشيم  و  بيزه نتى  ده وڵه تى 
ئه نتاكيا ئازدبوون له  سايه ى ده وڵه تى مسوڵماناندا(

.)16(
ته نانه ت پاپاى كه نيسه )پاپا عيشو يابه ( كه  پاپاى 

يه كه مى كه نيسه  بووه  له  ساڵى )657م( ده ڵێت: )ئه و 
عه ره بانه ى خودا كه  ئه مڕۆ سه ريخستوون به سه ر 
جيهاندا به شێوه يه ك مامه ڵه مان له گه ڵ ده كه ن وه ك 
ده زانن؛ ئه وان هه رگيز دوژمنى نه صرانييه كان نين، 
به ڵكو مه دحمان ده كه ن و ڕێز له  پياوه  ئايينييه كانمان 
ده گرن و ده ستى يارمه تى درێژ ده كه ن بۆ كه نيسه  

و دێره كانمان()17(.
ته نانه ت له م چه رخانه ى دواييشدا له  سه رده مى 
و  زيندوو  نمونه ى  عوسمانييه كانيشدا  خيالفه ى 
له گه ڵ  دروست  له  مامه ڵه ى  هه يه   به رجه سته مان 
په رستگا ئايينه كانى تر، ئه ويش به شايه تى زۆرێك له  
مێژوونووسه كانى مه سيحييه كان، ئه وه تا ريتشارد 
خيالفه ى  مه به ستى  )توركه كان-  ده ڵێت:  ستيبز 
مه سيحييه كان  هه موو  به   ڕيگه يانداوه   عوسمانييه ، 
بژين  به يه كه وه   كه   التينييه كان  و  ئيغريقيى  به   و 
و  بكه ن  خۆيان  ئاينى  له   پارێزگاريى  و  له گه ڵيان 
بيانه وێت،  چۆن  بكه ن  ئاسووده   خۆيان  ناخى 
ده توانن  و  لێنه ستاندوون  كه نيسه كانيان  به وه ى 
سرووته  ئاينييه پيرۆزه  كانى خۆيان له  قوسته نتينيه  

و شوێنه كانى تر به  ئازادى جێبه جێ بكه ن()18(.
شايه تى  زۆربه ى  باسمانكردن  ئه مانه ى 
كرداريى  هه ڵوێستى  له باره ى  مێژوونووسانن 
كه   تر،  ئاينه كانى  به رامبه ر  له   مسوڵمانان  جوانى 
مامه ڵه كردن  جوان  له   ده قه كانن  به رجه سته ى 
له گه ڵ ئه وانى تردا ، ئه گه ر اليه نه  پرشنگداره كانى 
ته واوى  له   كه   هه ڵبده ينه وه   كردارى  هه ڵوێستى 

له  زۆرێك له  په مياننامه كاىن پێغه به رى خودادا 
به  ڕە هايى باس له   پاراستنى په رستگاى 

ئايينه كاىن تر كراوه .

;
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كتێبه  مێژووييه كاندا هه ن له مباره يه وه  هه رگيز به م 
كورته  بابه تانه  ته واو نابن.

ده بێ ئه و ڕاستييه ش له به رچاو بگرين كه  مافى 
كه مينه  ئاينييه كان ده بێت به قه ده ر خۆيان ده سته به ر 
ڕێژه ى  به ڕه چاوكردنى  هاواڵتياندا،  له ناو  بكرێت 
دانيشتوانيان ڕێگه  به  دروستكردنى په رستگاكانيان 
كه   كۆمه ڵگايه كدا  له   ناكرێت  نمونه   بۆ  بدرێت، 
كه نيسه   ڕێژه ى  بن  مسوڵمان  زۆريان  زۆرينه ى 
مزگه وته كان  به قه ده ر  تر  په رستگايه كى  هه ر  يان 
دانانرێت،  مافپارێزى  و  يه كسانيى  به   ئه مه   بن، 
ئه مه  ئه گه ر به  مافى كه مينه  دابنرێت له اليه ك ئه وه   
كه مترخه ميشه  به رامبه ر مافى زۆرينه  له اليه كى تر، 
هه ربۆيه  ئه گه ر هه ندێك جار لێره  و له وێ هه ندێك 
ڕه فتارى پێچه وانه ى ڕێنماييه  ئيسالمييه كان هه بێت 
سه يرده كه ين  وردبوونه وه   پاش  له مبارانه وه ، 
ده گه ڕێته وه  بۆ ئه و خاڵه  جه وهه رييه ى كه  هه ندێك 
پێيان  به ڕه ى خۆيان  له   زياد  ئايينيانه   كه مينه   له و 
له گه ڵ  ده ستيان  له ژێره وه   ياخود  ڕاكێشاوه ، 
دوژمنانى مسوڵمانان تێكه ڵكردووه، ياخود هه ست 
و سۆزى به شێك له  مسوڵمانى ساده يان ئازارداوه  .

له  فيقهى ئيسالميشدا هه ندێك ئه حكام ده بينين 
و  ئايينيه كان  په رستگا  بنياتنانى  به   سه باره ت 
ئه مڕۆ  به ديدگاى  ڕه نگه   كه   نوێژه نكردنه وه يان 

حوكمانه   ئه م  به اڵم  بێت،  تێدا  توندى  كه مێك 
كۆمه ڵگا  پێكهاته ى  بۆ  ده گه ڕێنه وه   به زۆرى 
و  سه رده مه   ئه و  كۆمه ڵگاكانى  و  ئيسالمييه كان 
مه سيحييه كان  له   چوارده ور  ده وڵه تانى  مامه ڵه ى 
له و  كه   هتد،  ئاگرپه رسته كان..  و  بوزييه كان  و 
كه   به رامبه ر مسوڵمانان،  كردوويانه   سه رده مانه دا 
له  واڵته كانياندا  مزگه وت  نه داوه   ڕێگه يان  هه رگيز 
له   زۆره   ڕێژه   به و  مسوڵمانان  و  بنياتبنرێت 
به تايبه ت ده وڵه ته  مه سيحييه كان  نێوانياندا هه بێت، 
كه  هه ميشه  به تونترين و ڕه قترين شێوه  مامه ڵه يان 

له گه ڵ مسوڵماناندا كردووه .
له گه ڵ ئه مانه شدا زۆرێك له  زانايانى هه وچه رخ 
و  كه نيسه   دروستكردنى  كه   وايه   بۆچوونيان 
و  مسوڵمانادا  واڵتى  له   نوێ  ئاينى  په رستگاى 
نۆژه نكردنه وه يان په يوه سته  به  ڕه زامه ندى حاكمى 
مسوڵمانانه وه ، كاتێك كه  به  به رژه وه ندى زانى بۆ 
ڕه زامه ندييه   ئه و  ده توانێت  واڵته كه ى  هاواڵتيانى 
مزگه وتيش  دروستكردنى  بۆ  ئه مه   بنوێنێت، 
هاواڵتى  هه ميشه   كه   ئاشكرايه   چونكه   هه روايه ، 
كه واته   بێت،  ئاينێك  هه ر  له سه ر  له  زۆربوندايه 
تر  په رستگاى  دروستكردنى  و  نۆژه نكردنه وه  
پێويستييه كى هه نوكه يى هه موو ئاينه كانه، ده كرێت 

گه وره ى واڵت ئه م پێويستييه  ڕايى بكات )19(.
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1  بڕوانه : تفسير روح المعاني لآل لوسي )17/ 163(. 
2 بڕوانه : في ظالل القرآن )4/ 2425(.

3 البيعة : له  زمانى عه ره بيدا بۆ شوێنى په رستنى نه سرانييه كان به كاردێت، له  ئيبن عه باسيشه وه  ده گێڕێنه وه  كه  
فه رموويه تى ئه م وشه يه  بۆ شوێنى په رستنى جوله كه كان به كاردێت. بڕوانه :  تفسير الرازي )23/ 230(، أحكام 

أهل الذمة: البن القيم )2/ 457(.
4  ئه بوو داوود ڕيوايه تى كردووه  له  السنن )4/ 648(دا باسى )أخذ الجزية ( ژماره  )3041( ، شوعه يب ئه رنائوط 

فه رموويه تى: » إسناده حسن«..
5  بڕوانه : األموال: ابن زنجويه )2/ 469(.
6 بڕوانه : مصنف: ابن أبي شيبة )6/ 484(

7 ئه بوداوود ڕيوايه تى كردووه  )156/4( له  باسى )تعشير أهل الذمة اذا اختلفوا(، ژماره  )3050( ، به يهه قيش ريوايه تى كردووه  
له  كتێبى: السنن الكبرى دا)343/9( له  باسى )ال يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة وال أموالهم(، ژماره  )18728(.

8 ئه بو داوود ڕيوايه تى كردووه )3 /170( له  باسى )في تعشير أهل الذمة( ژماره )3052(.
9 بڕوانه : تاريخ الطبري ) 3 / 609(.

10 بڕوانه : تاريخ ابن خلدون )1/ 435(و )2/ 266(، والخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة، األنبا إيسذورس )2/ 97(.
11 بڕوانه : األموال البن زنجويه )1/ 268(.

12 وه ك كه نيسه ى )الخضراء( له  شارى تكريت، كه  دروستكردنه كه ى ده گه ڕێته وه  بۆ سه ده ى يه كه مى له دايكبوونى 
مه سيح )سه المى خوداى له سه ر بێت(.
13 بڕوانه : الخراج ألبي يوسف)ص: 157(

14 فتوح البلدان )ص: 171 172(
15 بڕوانه : الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري، آدم متز، تعريب: محمد عبد الهادي أبو ريدة )1/ 109(.

16 بڕاوانه : قصة الحضارة: ول ديورانت، )482/22(.
17 بڕوانه : أهل الذمة في اإلسالم: د. أ.س. ترتون، وه رگێڕان و سه رنجدان: حسن حبشي)ص159(.

18 بڕوانه : حقوق اإلنسان في اإلسالم: الزحيلي ص175
19  شێخ يوسف قه رزاوى فه تواى داوه  به  دروستى دروستكردنى كه نيسه  و په رستگا له  واڵتى مسوڵمانان ئه گه ر گه وره ى 
مسوڵمانان به  پێويست و چاكى زانى و له ڕاستى و واقعيشدا ئه م پێويستييه  هه بوو، دكتۆر ئه حمه د ڕه يسونى -زاناى 
ئه م  قه رزاوى  كۆنيشه ،  زانايانى  له   به شێك  بۆچوونى  ئه مه   كرد،  فه توايه ى  ئه و  پشتيوانى  ناوداريش  مه قاصيديي- 
فه توايه ى له  به رنامه ى )الشريعة والحياة(دا وت له  كه ناڵى )الجزيرة ( له  )5/6/ 2008م(، بگه ڕێره وه  سه ر ئه م حه لقه يه  
له  سايتى) الجزيرة نت: http://www.aljazeera.net، ناونيشانى حه لقه كه  )غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي(، 
http://islammemo.cc/ :)مێژووى گه ڕانه وه م بۆ ئه م لينكه : 2015/2/23م. هه روه ها بڕوانه  سايتى )مفكرة اإلسالم

akhbar/American/2008/05/22/64316.html مێژووى گه ڕانه وه م بۆ ئه م سايته : 2015/2/23م.
     هه روه ها شێخ محه مه د غه زالى له باره ى ئه قباتى ميسره وه  ده ڵێت:).. ئه گه ر بيانه و ێت كه نيسه يه ك دروستبكه ن له 
 قه ده ر خۆيان و به شى نوێژخوێنانيان بكات و به كارى سرووته  ئاينييه كانيان بێت ئه وه  كه س ڕێگريان لێناكات، به اڵم 
ئه گه ر بيانه وێت زه و ى ميسر بۆيه  بكه ن به  مه سيحيه ت و مه سيحييه ت وا وێنا بكه ن و نيشان بده ن وه ك ئه وه ى 

ئاينى زاڵه  به سه ر ميسڕدا دياره  ڕێگه  به م كاره يان نادرێت( بڕوانه:  قذائف الحق : الشيخ محمد الغزالي )ص: 67(.
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ده ركه وته كانی لێبوردنی ئیسالم 

له گه ڵ نامسوڵمانان 
و 

یانه  له  كوردستاندا
كاریگه ريیان له سه ر پێكه وه ژیانی ئاشت

ەدئهمين
انامحەم

د.ز

مێژووی  بەراوردی  ە 
ل دکتۆرا   ،1978 لەدایکبووی   

تا لە زانکۆی سلێمانی.
ئایینەکان، مامۆس
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نامسوڵمانان  به رامبه ر  ئیسالمی  لێبوردنی 
بنه مایه كی چه سپاو و جێگیری قورئان و سووننه ت 
خه لیفه كانی  و  )د.خ(  پێغه مبه ر  كرده یی  و سیره ی 
داننان  له :  بریتيیه   ئیسالمی،  لێبوردنی  ڕاشیدینه ، 
به بوونی ئه وانی تردا و پێدانی مافی ئازادی بیروڕا 
ئایینیه كانیان  دروشمه   و  په رستش  به جێهێنانی  و 
هه روه ها  نه زانین،  به ڕاستیشیان  ئێمه   ئه گه رچی 
ده بێت زۆریان لێنه كه ین بۆ وازهێنان له  ئایینه كه یان 
و به باشی مامه ڵه یان له گه ڵدا بكه ین و چاوپۆشیان 
به گوێره ی  هه ڵوێستانه ش  ئه و  پێویسته   لێبكه ین، 
به   و  تێپه ڕاندن  به بێ  و  گشتیيه كان  ڕێكخه ره  

زایه دان بگیرێنه به ر.
سوننه ت  و  قورئان  ڕاشكاوی  به   ئه گه رچی 
چاوپۆشی  و  لێبورده یی  به   پێده كه ن  فه رمانمان 
له هه مانكاتدا  به اڵم  الشه ڕدا،  نامسوڵمانانی  له گه ڵ 
چه ند بنه مایه كی چه سپاوی تریش به دی ده كرێن كه  
ده ركه ته كانی  به   ئیسالمن و  لێورده یی  ده سته به ری 
لێبوردنی ئیسالمی به رامبه ر نامسوڵمانان داده نرێن، 
ئه و بنه مایانه  كاریگه ری ته واویان له سه ر خودی یاسا 
و ڕێساكانی ئیسالم و مامه ڵه ی مسوڵمانان هه بووه  
كۆمه ڵگاكاندا  هه موو  له   و  ئێستاشدا  و   ڕابردوو  له  
یاساكان  چ  ده بینین  كه   به شێوه یه ك   به گشتی، 
جێبه جێكردنی  كاریگه ری  له   مسوڵمانانیش  چ  و 
ئه و   ده كرێن،  وه سف  لێبورده   به   بنه مایانه دا  ئه و 
بنه مایانه ش بریتین له : ئازادی بیروباوه ڕ، میانڕه وی، 
به زه یی  ڕه گه زپه رستی،  و  چینایه تی  ڕه تكردنه وه ی 
فراوان، پابه ندبوون به  به ڵێننامه  و ڕێككه وتنامه كانه وه ، 
تیشك  به كورتی  و  لێره دا  ڕێنمونی،  پێكه وه ژیان، 

ده خه ینه  سه ر ئه و بنه مایانه :

1-ئازادیبیروباوهڕ:
بیروباوه ڕدا  هه ڵبژاردنی  له   مرۆڤه كان  ئازادی 
یه كێك  و  شه ریعه ت  مه به سته كانی  له   یه كێك  به  
ده سته به ری  ئیسالم  داده نرێت،  بااڵكان  بنه ما  له  
خوای  مرۆڤه كانه ،  ئاینداری  و  بیروباوه ڕ  ئازادی 

گه وره  ڕێگای ڕاستی بۆ مرۆڤه كان ڕونكردۆته وه  
ئازادی  ئه وه شدا  له گه ڵ  و  كردوون  ڕێنمونی  و 
پێداون بۆ هه ڵبژاردنی هه ر ئاینێك كه  پێیان خۆشه ، 
َشاَء  َفَمْن  َربِّكُْم  ِمْن  الَْحقُّ  ]َوُقِل  ده فه رموێت:  هه روه ك 
)ئه ی  واته :  }الكهف:29{،   ] َفلَْيكُْفْرٍ َشاَء  َوَمْن  َفلُْيْؤِمْن 

له الی  ڕه وایی  و  ڕاستی  بڵێ  پێیان  تۆ  محه مه د 
په روه ردگارتانه ، هه ركه سێك ده یه وێت باوه ڕبهێنێت 
با باوه ڕ بهێنێت و هه ركه سێكیش ده یه وێت بێباوه ڕ 
و  لێپرسینه وه   به   سه باره ت  بێباوه ڕبێت(.  با  بێت 
ئاگادارمان  پیرۆز  قورئانی  بێبڕواكانیش  سزادانی 
به خوای گه وره وه :  تایبه ته   ئه و كاره   ده كاته وه  كه  
َعلَْيَك  َا  َفإِنَّ نََتَوفََّينََّك  أَْو  نَِعُدُهْم  الَِّذي  بَْعَض  نُِريَنََّك  َما  ]َوإِْن 
الَْبَلُغ َوَعلَْيَنا الِْحَساُب[}الرعد:40{، واته : )ئه ی محه مه د 

نیشان  هه ڕه شانه ت  له و  هه ندێك  ئێمه   ئه گه ر 
ئه وه   پێش  یاخود  كردووه   ئه وانمان  له   كه   بده ین 
بتمرێنین، بێگومان تۆ ته نها ڕاگه یاندنت له سه ره  و 
لێپرسینه وه ش له سه ر ئێمه یه (، هیچ كه س بۆی نیه  
به  زۆر كه سێكی تر مسوڵمان بكات، بێگومان ئه و 
بریتیيه   ده گه یه نێت  به  خاوه نه كه ی  باوه ڕه ی سود 
به   پاشان  و  بچه سپێت  دڵدا  له   كه   باوه ڕه ی  له و 
زمان و كرده وه  بیسه لمێنێت، كه سی زۆرلێكراویش 
كه سێكی  ده بێته   كه واته   ناهێنێت  باوه ڕ  دڵه وه   له  
دووڕوو، له  ئیسالمیشدا دووڕووه كان له  بێبڕواكان 
خراپترن، كه واته  ئیسالم ڕێگا نادات به  زۆر خه ڵك 
به   دروست  بیروباوه ڕی  دووڕوو،  به   بكرێن 
زۆرلێكردن دانامه زرێت، نه  باوه ڕ و نه  بێباوه ڕی 
زۆرلێكراو هیچان له  ئیسالمدا به هایان نیه ، خوای 
ِف  إِكَْراَه  ]َل  ده فه رموێت:  به  ڕاشكاوی  زۆر  گه وره  
[، واته : )به  هیچ شێوه یه ك  ٍ ْشُد ِمَن الَْغيِّ َ الرُّ يِن َقْد تََبيَّ الدِّ

ئیسالم،  ناو  هاتنه   بۆ  نیيه   ئایندا  له   زۆرلێكردن 
چونكه  به ڕاستی ڕێنمونی له  گومڕایی جیابۆته وه (، 
به   سه باره ت  دابه زینی  و  گشتيیه   حوكمه ش  ئه و 

كۆمه ڵێكی دیاریكراو تایبه تی ناكات.
قورئانی پیرۆز ئاگادارمان ده كاته وه  هه ر   
دیاریكراو  ئاینێكی  سه پاندنی  به مه به ستی  هه وڵێك 
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و  دێنێت  شكست  زه وی  له سه ر  ئایین  تاكه   وه ك 
گه وره :  خوای  ویستی  به پێچه وانه ی  هه وڵدانه  
ُمْخَتلِِفَي  يَزَالُوَن  َوَل  َواِحَدًة  ًة  أُمَّ النَّاَس  لََجَعَل  َربَُّك  َشاَء  ]َولَْو 
)ئه گه ر  واته :  َخلََقُهم[،  َولَِذلَِك  َربَُّك  َرِحَم  َمْن  إِلَّ   )118(

به  ده كرد  خه ڵكی  گشت  بیویستایه   په روه ردگارت 
 په یڕه وی یه ك ئایین، به اڵم ئه وان به رده وام جیاواز 
میهره بانی  په روه ردگارت  كه سێك  مه گه ر  ده بن 
كردوینه ته وه   ئاگاداری  هه روه ها  كردبێت(،  له گه ڵ 
كه  وه رگرتنی ڕێنمونی و باوه ڕ به ویستی خودایه  

و به  خۆشه ویستيی و خزمایه تی دنیایی نیه .
به درێژایی  و  ڕۆژانه یاندا  ژیانی  له   مسوڵمانان 
له  به تایبه ت  و  ناوچه كان  هه موو  له   و  مێژوو 
به  جێبه جێكردووه ،  بنه مایه یان  ئه م   كوردوستاندا 
 به ڵگه ی ئه وه ی ده بینین هه ر له  كۆنه وه  هه تا ئێستا 
تر  ئایینه كانی  په رستگای شوێنكه وته ی  كه نیسه  و 
درێژ  بۆ  ده ستی  كه س  و  ماونه ته وه   ناوچانه   له م 
په رستگایانه   له و  هه ندێك  مێژووی  نه كردوون، 
ده گه ڕێته وه  بۆ پێش زایین و به درێژایی ده سه اڵتی 
ئیسالمیش كراوه  بوون، ئیسالم جوله كه  و گاوره كان 
به  زۆر ناكات به  مسوڵمان، به ڵكو داوای ئه وه یان 
و  نه گرن  ئیسالم  باڵوبونه وه ی  له   ڕێگه   لێده كات 
دژایه تی خودا و پێغه مبه ر و مسوڵمانان نه كه ن، ئه و 
ئازادیيه ی ئیسالم  به  شوێنكه وته ی ئایینه كانی تری 
داوه  له  هیچ شوێنێكی سه ر زه وی وێنه ی نه بووه ، 
له  مێژوودا ڕووینه داوه  ئایینێك ده سه اڵتدار بووبێت 
به رده واميی و  ئیسالم هۆكاره كانی  و هاوشێوه ی 

گه شه ی بۆ ئایینه كانی تر ڕه خساندبێت. 

میانڕهوی -2
ئیسالمییه ،  تایبه تمه نديیه كی  و  بنه ما  میانڕه وی 
مه به ست له  میانڕه وی ئه وه یه  كه  ئیسالم دادگه رترین 
هه یه   به های  و  بنه ما  و  یاسا و ڕێسا  ڕێكترین  و 
به زایه دان،  نه   تێدایه  و  تێبه ڕاندنی  نه   به شێوه یه ك 
ًة  أُمَّ َجَعلَْناكُْم  ]َوكََذلَِك  ده فه رموێت:  گه وره   خوای 
َوَسطًا[، واته : هه ر به هه مان شێوه  ئێوه مان كردووه  

وه ك  مسوڵمان  هه ڵبژارده ،  میانڕه وی  گه لێكی  به  
گرنگی  كه   نین  په یداكه ره كان  هاوبه ش  و  جوله كه  
بده ن و ڕۆح فه رامۆش بكه ن، هه روه ك  به  مادده  
به الیه نی  گرنگی  نین  مه سیحیيه كانیش  وه ك  چۆن 
بكه ن،  فه رامۆش  ماددی  الیه نی  و  بده ن  ڕۆحی 
به ڵكو مسوڵمانی ڕاسته قینه  هاوسه نگی ڕاده گرێت 
بۆئه وه ی  ڕوحدا،  و  جه سته   مافه كانی  له  نێوان 
له گه ڵ سرووشتی مرۆڤدا بگونجێت كه  له  جه سته  

و ڕۆح پێكهاتووه . 
باوه ڕێكدا  بێ  نێوان  له   مامناوه نده   ئیسالم 
نێوان  له   و  ده كات  خودا  بوونی  له   نكۆڵی  كه  
كه   جیاوازه كان  ئایینه   شوێنكه وته ی  بڕوادارێك 
و  خودا  بۆ  هه یه   هه ڵه ی  وێنایه كی  و  لێكدانه وه  
به شێوه یك باسی ده كات كه  شایسته ی خودا نیيه  و 
له  سیفاته  به رزه كانی دایده ماڵیت. ئیسالم كۆمه ڵێك 
توانایاندا  له   كه   هێنا  مرۆڤ  بۆ  ئاسانی  یاسای 
زۆر  ئه ركی  كه   پێشتر  گه النی  به پێچه وانه ی  بێت، 
له   كه   به شێوه یه ك  سه رشانیان  خرابووه   قورس 
ئه وانه ی  به پێچه وانه ی  هه روه ها  نه بوو،  توانایاندا 
كه   ده كه ن  فه رمانێك  و  ئه رك  هه ر  له   نكۆڵی  كه  
ده ڵێن  و  به سه ریاندا  درابێت  خوداوه   له الیه ن 
هه موو شتێك ته نها ژیانی دنیایه  و به س، ئیسالم 
و  به زایه دان  ئه و  نێوان  له   بوو  میانڕه و  هاتوو 
ئاسانی  یاسای  كۆمه ڵێك  و  هات  تێپه ڕاندنه دا، 
دواڕۆژی،  توێشوی  بیكاته   هه تا  هێنا  مرۆڤ  بۆ 
كه   ئه و گۆشه گیريیه ی  نێوان  له   میانڕه وه   ئیسالم 
باوه ڕی به  چێژوه رگرتن نیه  له خۆشيیه كانی دنیا و 
له  نێوان ئه و دونیاپه رستيیه ی كه  له  خۆشیيه كانی 
له   پێیخۆشبێت  هه رچی  و  ده بێت  نقوم  دنیادا 
پێكه وه   دواڕۆژی  و  دنیا  ئیسالم  ده یكات،  دنیادا 
دوه میان  كێڵگه ی  كرده   یه كه میانی  و  كۆكرده وه  
نێوانیاندا  له   دژایه تيیه ك  هیچ  كه   ڕوونیكرده وه   و 
كه   كرد  )د.خ(  پێغه مبه ر  به   فه رمانی  ته نانه ت  نیه ، 
به شی خۆی له  دنیا وه ربگرێت: ]َوابَْتغِ ِفياَم آَتَاَك اللَُّه 
نَْيا[، واته : له و گه نج و  اَر اْلَِخرََة َوَل تَْنَس نَِصيَبَك ِمَن الدُّ الدَّ
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سامانه ی كه  خودا پێیداویت ئه و دنیای پێ به ده ست 

بهێنه  و به شی خۆشت له م دونیایه  له  بیر نه چێت.
كه   ده رده كه وێت  له وه وه   ئیسالم  میانڕه وی 
یاساكانی  و  فه رمان  هه موو  له   و  فیتره ته   ئایینی 
ڕه فتاره كاندا  و  هه ڵسوكه وت  و  بیروباوه ڕ 
ئه و  هه موو  له به رچاوگرتووه ،  مرۆڤی  مرۆڤبوونی 
به اڵم  پێیخۆشه،   مرۆڤ  كه   شتانه ی حه اڵڵكردووه  

به  كۆمه ڵێك مه رج و ڕێكخه ری تایبه ت.
و  یاسا  به و  نيیه   تایبه ت  میانڕه ویيه ش  ئه و 
به ڵكو  مسوڵمانانه وه ،  به   تایبه تن  كه   ڕێسایانه وه  
به   سه باره ت  كه   یاسایانه ش  ئه و  بۆ  گشتگیره  
تێبینی  له به رئه وه   هه ر  دابه زیوون،  نامسوڵمانان 
ئه وه  ده كرێت نامسوڵمانانی كوردستان و جیهانی 
هیچ  ئیسالمی  ده سه اڵتی  به درێژایی  ئیسالمی 
هه ستیاريیه كیان نه بووه  له گه ڵ یاسا میانڕه وه كانی 
ده ركه وته ی  میانڕه ویيه ش  ئه و  شه ریعه تدا، 

لێبورده یی ئیسالمه  له گه ڵ ئه وانیتردا.

ڕهتكردنهوهیچینایهتیوڕهگهزپهرستی -3
لێبورده ی  ده ركه وته كانی  دیارترین  له   یه كێك 
نه هێشتنی  و  ڕووبه ڕووبونه وه   له   بریتیيه   ئیسالم 
سه ره تای  له   هه ر  ڕه گه زپه رستی،  و  چینایه تی 
دیارده یه   ئه و  له گه ڵ  ئیسالم  پێغه مبه ره وه   هاتنی 
جیهانی  بنه مایه كی  له سه ر  و  به رگریيه وه   كه وته  
بنیاتنایه وه،  كه  هه موو  نوێ كۆمه ڵگای مرۆڤایه تی 
كۆمه ڵگایه ی  ئه و  تێپه ڕاند،  جوگرافیيه كانی  سنوره  
به  جیاوازی ڕه گه ز  كرده  كۆمه ڵگای گشت خه ڵك 
مرۆڤایه تی  هه موو  ئایینیان،  و  زمان  و  ڕه نگ  و 
گه ڕانده وه  سه ر یه ك باوك و دایك و بڕیاریدا هیچ 
ڕه گه زێك له  ڕه گه زێكی تر باشتر نیه  و جیاوازی 
ڕه نگ و زمان به ڵگه ی چاك و خراپی نيیه ، به ڵكو 
تاكه  پێوه ر بۆ چاكيی و باشی بریتیيه  له  پارێزگاريی 
و له خواترسان و كرده وه ی چاك، ئه وانه ش چه ند 
تایبه تمه نديیه كی كه سین و په یوه نديیان به  زمان و 

ڕه نگ و ڕه گه زه وه  نیيه .

نه هێشتنی  و  یه كسانی  هینانه دی  بۆ   
چینایه تيی و ڕه گه زپه رستی ده بینین قورئانی پیرۆز 
له   بریتین  كه   بڕیارداوه   گرنگی  بنه مایه كی  چه ند 
هاوكاری  و  مرۆڤ  ڕێزی  و  مرۆڤبوون  یه كێتی 

مرۆڤه كان له  نێوان خۆیاندا و ئازادی ئایینداری.
له گه ڵ ئه و بنه ما قورئانیانه شدا ده بینین پێغه مبه ر 
)د.خ( ڕێگریكرد له  هاوه اڵنی هه تا خۆیان به  باوك 
و باپیرانیانه وه  هه ڵبكێشن، كاتێكیش ئه بوزه ر )خودا 
به ڕه نگی  عه یبداركرد  كه سێكی  بێت(  ڕازی  لێی 
ڕووبه ڕووی  به توندی  پێغه مبه ر  دایكی،  پێستی 
ئێستاش  هه تا  كه سێكی  )تۆ  فه رمووی:  و  بۆوه  
نه فامیت تێدا ماوه (، كاتێكیش ئاریشه یه ك له  نێوان 
كۆچكردوه كاندا  و  پشتیوانان  هاوه ڵێكی  چه ند 
ڕوویدا و یه كێك له  پشتیوانان له ڕووی ده مارگیری 
فریام  پشتیوانان  ئه ی  كرد:  هاواری  خێڵه كيیه وه  
ئه ی  كرد:  هاواری  كۆچكردوویه كیش  و  كه ون 
)د.خ(  پێغه مبه ر  له وكاته دا  كه ون،  فریام  پشتیوانان 
ده مارگیریيه   )ئه و  فه رمووی:  و  تێكردن  ڕووی 
كارێكی  ئه وه   چونكه   لێبهێنن،  وازی  و  فڕێبده ن 
و  ده مارگیريی  فه رمودانه   ئه و  بۆگه نكه ره (، 
و  هۆز  و  خێڵ  و  وباپیر  باوك  به   خۆهه ڵكێشان 

ڕه نگ و زمان قه ده غه  ده كه ن.
چینایه تيی  له   دوور  مسوڵمانان  مامه ڵه كردنی 
بوو  ناوخۆیی  ئارامی  هۆكاری  ڕه گه زپه رستی  و 
چاخه كانی  له   به تایبه تی  ئیسالمیدا،  كۆمه ڵگای  له  
فه ڕه نسی  گه ڕیده ی  و  مێژوونوس  سه ره تادا، 
سسته می  »به گۆێره ی  ده ڵێت:  لۆبون  گۆستاف 
ڕه هایان  یه كسانی  ڕوحی  مسوڵمانان  سیاسيیان 
وته   به   ئه وروپا  له   كه   یه كسانيیه ی  ئه و  تێدایه ، 
نه ك به كرده وه  ڕاگه یه ندرا زۆر به ته واوی له  ناخی 
چینه   ئه و  چه سپابوو،  ڕۆژهه اڵتدا  مسوڵمانانی 
ئێستاشدا  له   و  له  ڕابردوو  كه   كۆمه اڵیه تیيانه ی 
له   ڕاپه ڕین  و  شۆڕش  تونترین  بۆ  سه ریانكێشا 
مسولماناندا  له ناو  شێوه یه ك  هیچ  به   ئه وروپادا 
نه بوون، هیچ دوور نیيه  له  ڕۆژهه اڵتدا خزمه تكارێك 
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گه وره كه يی و چه ندین  مێردی كچی  و  زاوا  ببێته  
كرێكار ببینيت كه  بوون به  كه سانی ناودار«.

ڕه گه زپه رستی و چینایه تی به  هیچ شێوه یه ك   
له  ئیسالمدا جێگایان نابێته وه ، ئیسالم به  چه نده ها 
شێواز ڕووبه ڕویان بۆته وه ، ئه و ڕه تكردنه وه یه ش 
به   داده نرێت،  ئیسالمی  لێبوردنی  ده ركه وتێكی  به  
هه م  مسوڵمانان  یه كسانی  بنه مای  جێگیركردنی 
به   زۆر  ئه وانیتردا  له گه ڵ  هه م  و  خۆیاندا  له ناو 
نه خۆیان  ده كرد،  مامه ڵیان  لێبورده یی  و  نه رميی 
به سه ر  نه ڕه نگیانیان  و  زمان  نه   و  ڕه گه ز  نه   و 
به   و  نه ده كرد  زاڵ  تردا  ئایینه كانی  شوێنكه وته ی 
جیاواز سه یریان نه ده كردن، ئه و دیارده یه ش زۆر 
به درێژایی  كورده واریدا  كۆمه ڵگای  له   به ڕوونی 

مێژووی ئیسالم به دیده كرێت.

بهزهییفراوان -4
له   یه كێك  به   گه وره   خوای  فراوانی  به زه یی 
و  داده نرێت  ئیسالم  بنه ماكانی  و  تایبه تمه نديی 
لێبورده یی  ده ركه وته كانی  له   تره   ده ركه وتێكی 
و  به  مسوڵمان  به گشتی  خه ڵكیدا  له گه ڵ  ئیسالم 
بۆ  واتایه ك  هیچ  به زه یی  به بێ  نامسوڵمانه وه ، 
قورئاندا  له   گه وره   خوای  نامێنێته وه ،  لێبورده یی 
به رامبه ر  كه   خۆی  له سه ر  كردووه   پێویستی 
بێت:  به زه یی  خاوه نی  دروستكراوه كانی  هه موو 
واته :  }ااڵنعام:54{،   ] الرَّْحَمَةٍ نَْفِسِه  َعىَل  َربُّكُْم  ]كََتَب 
)په روه ردگارتان به زه یی و میهره بانی له سه ر خۆی 
ٍء[}االعراف:  پێویست كردووه (، ]َوَرْحَمِتي َوِسَعْت كُلَّ َشْ
156{، واته : )به زه یی و میهره بانیم هه موو شتێكی 

گرتۆته وه (. 
خوای گه وره  كۆمه ڵیك ناو و سیفه تی بۆ خۆی 
بڕیارداوه  كه  هه موویان واتای به زه یی و میهره بانیان 
الودود،  اللطيف،  الرحيم،  )الرحمن،  له وانه   تێدایه ، 
كاریگه ريیان  سیفه تانه ش  و  ناو  ئه و  الرؤوف(، 
هه بووه  له  یاساكانی شه ریعه تدا، پێغه مبه ریش )د.خ( 
دروستكراوه كان  هه موو  بۆ  نێردراوه   به زه یی  به  

نێوان  به زه یی  له   داكۆكی  فه رمایشته كانیدا  له   و 
به نده كان ده كاته وه  و ده فه رموێت:«خودای گه وره  
به زه یی به  كه سێكدا نایه ته وه  كه  به زه یی به  خه ڵكدا 
به زه یی  باسی  ڕه هایش  به   نه یه ته وه »،  هه روه ها 
نه بێت  به زه یی  »ئه وه ی  ده فه رموێت:  و  ده كات 
حه جه ری  ئیبن  نابێت«.  به به زه یی  له گه ڵیدا  خودا 
عه سقه النی ده فه رموێت: »ئیبن به تتال ده ڵێت: ئه و 
فه رموده یه  هانده ره  بۆ به كارهێنانی به زه یی له گه ڵ 
هه موو دروستكراوه كاندا به  بێباوه ڕ و باوه ڕدار و 

ئاژه ڵ و به نده  و ئازاده وه «.
 ئه و ده قانه  به ڵگه ن له سه ر ئه وه ی كه  به زه یی 
دروستكراوه كانی،  هه موو  بۆ  گشتگیره   خودا 
به سه   دروستكراوه كانیدا  له   ڕۆح  بوونی  ته نها 
بۆئه وه ی خودا به به زه یی بێت له گه ڵیدا، ته نانه ت 
سه باره ت  كرا  پێغه مبه ر  له   پرسیار  كاتێك 
له  وه اڵمدا  ئاژه اڵندا  له گه ڵ  باش  مامه ڵه ی  به  
فه رمووی: هه موو دروستكراوێك كه  جگه رێكی 
پاراو و ئیشكردووی هه بێت چاكه كردن له گه ڵیدا 
كه   نیيه   له وه دا  گومانیش  له سه ره ،  پاداشتی 
زۆرترن،  مرۆڤدا  له گه ڵ  به زه یی  هۆكاره كانی 
له   هه یه   زیاتر  به  به زه یی  پێویستی  بێباوه ڕیش 
كه سی  و  لێیقه وماوه   بێباوه ڕ  چونكه   مسوڵمان، 
به ده مه وه چوون هه یه   به   پێویستى  لێقه وماویش 
و پێویسته  مسوڵمانان له گه ڵیدا به  به زه یی بن و 
بكه ن  بانگه وازی  و  بكه ن  ئامۆژگاری  به رده وام 
هه ردوو  له   بۆئه وه ی  ڕاسته كه ،  ڕێگه   سه ر  بۆ 
دنیا به خته وه ر بێت، ئه وه ش به  به رزترین پایه ی 
به زه یی داده نرێت، مسوڵمان خۆشحاڵ ده بێت به  
كاتێك  ده بینین  بۆیه   بێباوه ڕان.  مسوڵمانبوونی 
داوایان له  پێغه مبه ر كرد )د.خ( بۆئه وه ی نزا له  
بێباوه ڕان بكات، له  وه اڵمدا فه رمووی: »من بۆ 
بكه م،  خه ڵك  له   نه فره ت  كه   نه نێردراوم  ئه وه  

به ڵكو من بۆ  به زه یی نێردراوم«.
زۆر  نامسوڵماناندا  له گه ڵ  مسوڵمانان  به زه یی 
و  به رامبه ر  ڕێزی  و  پێكه وژیان  سه رووی  له  
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دادگه ريی و چاكه كاریه وه یه ، ئه و به زه ییه ش ته نها 
یاسای  كۆمه ڵێك  به ڵكو  نیه،   بریقه دار  دروشمی 
جێگیره  له  بواری مامه ڵه دا كه  پێویسته  مسوڵمانان 
پێوه ی پابه ندبن، به كرداریش له  ماوه ی ده سه اڵتی 
مسوڵماناندا ئه و یاسایانه  جێبه جێكراون به تایبه تی 
ئه و  هه ر  بوون،  كوردنشین  كه   ناوچانه ی  له و 
به زه ییه ش هانده رێكی باش بووه  بۆ لێبورده یی و 
چاوپۆشی له گه ڵ نامسوڵمانه كاندا، به وه ش به زه یی 
ده ركه وته كانی  له   یه كێك  بۆته   ئیسالم  فراوانی 

لێبورده یی ئیسالمی به رامبه ر بێبڕواكان.

5-پابهندبوونبهبهڵێننامهوڕێككهوتنامهكانهوه
یه كێكی تر له  ده ركه وته كانی لێورده یی ئیسالم 
پابه ندبونه دا  له و  خۆی  نامسوڵمانان  به رامبه ر 
له   كردووه   پێویستی  ئیسالم  كه   ده بینێته وه  
په یماننامه یه ك  له كاتێكدا  مسوڵمانان،  سه ر 
نامسوڵماندا  له گه ڵ  ڕێكه وتننامه یه ك  یاخود 
بنه مایه كی  پابه ندبوونه ش  ئه و  مۆرده كه ن، 
جێگیری ئیسالمیيه  و قورئان دوپاتی ده كاته وه ، 
و  جوله كه   سه رزه نشتی  پیرۆز  قورئانی 
مه سیحیيه كان ده كات له به رئه وه ی به ڵیێنه كانیان 
كار  ئیسالم  كه مدا،  پاره یه كی  له پێناو  ده شكاند 
بۆ دابینكردنی ئاشتی كۆمه اڵیه تيی و نه هێشتنی 
پشێويی و ئاژاوه  له ناو كۆمه ڵگادا ده كات، یه كێك 
بۆهێنانه دی  كاریگه ره كانیش  و  گرنگ  ڕێگا  له  
و  په یماننامه   گرێدانی  له   بریتیيه   ئامانجه   ئه و 
ڕێكه وتننامه  له گه ڵ نامسوڵمانه كاندا و پاشانیش 
پابه ندبوون به  ناوه ڕۆكه كه یان و دووركه وتنه وه  

فێڵردن  و  ناپاكيی  و  به نده كانیان  شكاندنی  له  
به   به ڵێنی  شكاندنی  ئیسالم  ته نانه ت  تیاياندا، 

نیشانه یه ك له  نیشانه كانی دووڕوویی داناوه .
آََمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  ]يَا  ده فه رموێت:  گه وره   خوای 
بڕواداران  )ئه ی  واته :  ِبالُْعُقوِد[}المائده :1{،  أَْوُفوا 

وه   پێیانه وه (،  پابه ندبن  ببه نه سه رو  به ڵێنه كانتان 
هه روه ها ده فه رموێت: ]وَأَْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه إَِذا َعاَهْدتُْم َوَل 
تَْنُقُضوا اْلمَْيَاَن بَْعَد تَْوِكيِدَها َوَقْد َجَعلُْتُم اللََّه َعلَْيكُْم كَِفيًل إِنَّ 

خودا  )به ڵێنی  واته :  تَْفَعلُوَن[}النحل:91{،  َما  يَْعلَُم  اللََّه 

به جێبهێنن كاتێك به ڵێن ده ده ن، به ڵێن و په یمانه كانتان 
دووپاتكردنه وه یان  و  به ستن  پاش  له   مه شكێنن 
چاودێر  و  شاهيد  به   كردووه   خواتان  له كاتێكدا 
خوا  ده یكه ن  هه رچی  به ڕاستی  خۆتانه وه ،  به سه ر 
فه رموده كانیدا  له   )د.خ(  پێغه مبه ریش  ده یزانێت(. 
به ڵینه كانمانه وه ،  به   پابه ندبین  پێده كات  فه رمانمان 
به ڵێنێكی  هه موو  و  گشتین  ده قه كانیش  هه موو 
مرۆڤ له خۆده گرن كه  له  سنووری شه رعدا و به  
زمانی خۆی دابێتی، جا له گه ڵ مسوڵمان بێت یان 

نامسوڵماندا.
مسوڵمانان  پشتیوانیكردنی  كه   ئه وه ى  له گه ڵ 
به اڵم  ئیسالمیيه ،  بیروباوه ڕی  پێویستیيه كی 
له هه مانكاتدا ئه گه ر مسوڵمان له گه ڵ ئه و بێباوه ڕانه دا 
ڕیككه وتننامه   ئێمه دا  له گه ڵ  كه   جه نگه وه ،  كه وتنه  
پشتیوانی  نابێت  له وكاته دا  ئه وا  هه یه   به ڵێنیان  و 
مسوڵمانان بكه ین و به ڵێنه كه مان بشكێنین، چونكه  
پابه ندبوون به  به ڵێنه كه  ڕێگره  له  به جێهێنانی ئه ركی 
]َوإِِن  دفه رموێت:  گه وره   خوای  پشتیوانیكردنه كه ، 
يِن َفَعلَْيكُُم النَّْصُ إِلَّ َعىَل َقْوٍم بَْيَنكُْم َوبَْيَنُهْم  وكُْم ِف الدِّ اْسَتْنَصُ

ئیسلم كار بۆ دابینكردنی ئاشتی كۆمه اڵیه تيی و 
نه هێشتنی پشێويی و ئاژاوه  له ناو كۆمه ڵگادا ده كات

;
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ِميَثاٌق[}االنفال:72{، واته : )ئه گه ر مسوڵمانان داوای 

یارمه تیان لێكردن بۆ پارێزگاریكردن له  ئایین ئه وا 
له سه رتان پێویسته  یارمه تیان بده ن مه گه ر له  دژی 
گه لێك كه  له  نێوان ئێوه  و ئه واندا په یمان هه بێت، 
ئه گه ر  ته نانه ت  بده ن(.  یارمه تیان  نابێت  ئه وكاته  
مسوڵمانان ترسیان هه بوو له وه ی كه  بێباوه ڕه كان 
مسوڵمانان  نابێت  له وكاته شدا  بشكێنن  په یمان 
بكه ن،  له گه ڵدا  جه نگیان  و  بكه ن  ده ستپێشخه ری 
ئاشكرا  به   و  بكه نه وه   ئاگاداریان  ده بێت  به ڵكو 
په یمانه كه  هه ڵوه شێننه وه  ئه نجا ڕووبه ڕویان ببنه وه ، 
چونكه  خوای گه وره  ناپاكی پێخۆش نیيه  ته نانه ت 
َفانِْبْذ  ِخَيانًَة  َقْوٍم  ِمْن  تََخاَفنَّ  ا  بێباوه ڕانیشدا،]َوإِمَّ له گه ڵ 
}االنفال:58{،  الَْخائِِنَي[  يُِحبُّ  َل  اللََّه  إِنَّ  َسَواٍء  َعىَل  إِلَْيِهْم 

ناپاكی  له   كرد  مه ترسیت  به ڕاستی  )ئه گه ر  واته : 
ئه وكات  بشكێنن  په یمانه كه یان  كه   ده سته یه ك 
هه تا  به ڕێكوپێكی  بۆیان  بده ره وه   فڕێ  په یمانه كه  
به رامبه ر بن، به ڕاستی خوا ناپاكانی خۆش ناوێت(.
سه باره ت به و فه رمووده یه ش كه  ده فه رموێت 
:«جه نگ فێڵه »،  له وانه یه  كه سانێك بپرسن ئایا 
له گه ڵ  ناوه ستێته وه   پێچه وانه   فه رموده یه   ئه و 
ده كه ن  فه رمان  كه   فه رموودانه ی  و  ئایه ت  ئه و 
به  پابه ندبوون به  به ڵین و ڕێككه وتننامه كانه وه ؟ 
له وه اڵمدا ده ڵێين نه خێر هیچ دژیه كیيه ك بوونی 
ئه وه ی  له سه ر  كۆده نگن  زانایان  چونكه   نیيه ، 
له گه ڵ  و  جه نگدا  له كاتی  ته نها  فێڵه   ئه و  كه  
و  په یماننامه   كه   ده كرێت  بێباوه وڕانه دا  ئه و 
نيیه ،  مسوڵماناندا  له گه ڵ  ڕێككه وتننامه یان 
به كارهێانی ڕێگا و  فێڵه ش  له و  دیاره  مه به ست 

هونه ره كانی جه نگه .
به یه كێك  بووه   پابه ندبونه ش  و  ڕێككه وتن  ئه و 
نێوان  ئاشتيیانه ی  پێكه وه ژیانی  هۆكاره كانی  له  
و  به گشتيی  ئیسالمی  كۆمه ڵگای  پێكهاته كانی 
له   چاوپۆشی  و  لێبوردن  بۆ  بووه   هۆكاریك 
واقیعی  له   بنه مایه   ئه و  بێگومان  بێباوه ڕان، 

كۆمه ڵگای كوردیشدا ڕۆڵی خۆی هه بووه .  

پێكهوهژیانوتێكهاڵوینامسوڵمانان -6
خوای گه وره  مرۆڤه كانی به سه ر چه ند گه ل و 
هۆزێكدا دابه شكردووه  و ویستی خۆی وابووه  كه  
له  ئاین و ڕێبازیاندا جیاوازبن،  هه روه ها سرووشتی 
حه زی  كه   دروستكردووه   به شێوه یه ك  مرۆڤیشی 
به تێكه ڵيی و پێكه وه ژیانه ، ئاگادریشی كردوینه ته وه  
كه  جیاوازی ڕه گه زه كان بۆ یه كترناسین و گونجانه  

نه ك جه نگ و ڕق له یه كبوون.
بۆ  هانده دا  شوێنكه وتووه كانی  ئیسالم   
و  مسوڵمانان  له گه ڵ  پێگه وه ژیان  و  تێكه اڵوبوون 
بانگه وازكردن و چه ندین  به مه به ستی  نامسوڵماناندا 
ئه ركێكی  بانگه وازكردن  دیاره   تریش،  مه به ستی 
ئیسالمیيه  و ئه و ئه ركه ش به بێ تێكه اڵوبوون له گه ڵ 
هه یه   ئسوڵیش  بنه مایه كی  به جێنایه ت،  بانگراوه كاندا 
ده ڵێت: هه ر شتێك جێبه جێكردنی واجبێكی شه رعی 
واجب،  ده بێته   شته ش  ئه و  ئه وا  وه ستا  له سه ر 
مسوڵمانه ی  »ئه و  ده فه رموێت:  پێغه مبه ریش)د.خ( 
و  ئێش  له سه ر  و  ده بێت  تێكه ڵ  خه ڵكدا  له گه ڵ 
ئازاره كانیان ئارام ده گرێت له و مسوڵمانه  باشتره  كه  
تێكه ڵ به خه ڵكی نابێت و له سه ر ئێش و ئازاره كانیان 
له سه ر  به ڵگه یه   فه رمووده یه   ئه م  ناگرێت«.  ئارام 
تێكه ڵ  خه ڵكدا  له گه ڵ  مسوڵمانه ی  ئه و  كه   ئه وه ی 
گۆشه گیر  مسوڵمانێكی  له   باشتره   زۆر  ده بێت 
بانگه وازیان  و  بێخه مه   گۆمه ڵگاكه ی  به رامبه ر  كه  
كرداری  ژیانی  به   خێراش  چاوێكی  ئه گه ر  ناكات. 
پڕه   ده بینین  ئه وا  بخشێنین  هاوه اڵنیدا  و  پێغه مبه ر 
له  نموونه ی تێكه اڵوبوون له گه ڵ خه ڵك به مه به ستی 
تریش  به مه به ستی  و  ئیسالم  بۆ  بانگه وازكردنیان 
و  هاوبه ش  به رژه وه ندی  وه ك كڕین و فرۆشتن و 
پێشوازی له  نوێنه ر و شانده كانیان، پێغه مبه ر )د.خ( 
بۆئه وه ی  جوله كه كان  به   دا  خه یبه ری  زه ويیه كانی 
به روبومه كه ی  نیوه ی  و  بكه ن  تێدا  كشتوكاڵی 
بۆخۆیان بێت، هه روه ها عائیشه  ده فه مووێت: كاتێك 
پێغه مبه ر )د.خ( كۆچی دوایی كرد زرێكه ی به بارمته  
مه ن  سێ  به رامبه ر  له   بوو  جوله كه   كه سێكی  الی 
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)صاع( جۆ كه  به  قه رز لێی وه رگرتبوو.
كچی  ماڕه بڕینی  و  خواردن  به   ڕێگای  ئیسالم 
گاور و جوله كه  داوه  و گومانیشی تێدا نیه  كه  خواردن 
تێكه اڵوبووندا  پله ی  به رزترین  له   هاوسه رگیری  و 
و  مامه ڵه   سنوری  تێكه اڵويیه   ئه و  ته نانه ت  ده بێت، 
گه یشتۆته   تا  تێپه ڕاندووه   كۆمه اڵیه تی  په یوه ندی 
مسوڵمانان  به وه ی  ڕێگایداوه   ئیسالم  ئاسته ی  ئه و 
دیاری پێشكه شی نامسوڵمانان بكه ن و دیاریشیان 
لێوه ربگرن، بۆ نمونه  پاشای ئه یله  هێسترێكی سپی 
فه رمودانه ش  ئه و  )د.خ(.  پێغه مبه ر  بۆ  دیاری  كرده  
قه ده غه ی  پێغه مبه ر)د.خ(  ئه وه  ده كه ن كه   باسی  كه  
ئه وه   وه ربگیرێت  نامسوڵمانان  له   دیاری  كردووه  
به مه به ستی  دیاريیه كه   وه رگرتنی  كه   كاتێكه   بۆ 
و  پله   و  پۆست  به ده ستهێنانی  و  خۆنزیككردنه وه  
ئاوه ژوكردنه وه ی ڕاست و ناڕاست و خۆشه ویستيی 
به دیهێنانی  بۆ  ئه گه ر  به اڵم  بێت،  پشتگیری  و 
به رژه وه نديیه كی شه رعی بێت وه ك بانگه وازكردنیان 
نایگرێته وه   فه رمودانه   ئه و  و   نیيه   تێدا  هیچی  ئه وا 
له به ر ئه و فه رمودانه ی كه  باسی وه رگرتنی دیاری 

له  نامسوڵمانان ده كه ن له الیه ن پێغه مبه ره وه )د.خ(. 
به   ڕێگه ی  ئیسالم  كه   ئه وه شدا  له گه ڵ 
كۆمه ڵێك  به اڵم  داوه،   پێكه وه ژیان  و  تێكه اڵويی 
ڕێكخه ر و مه رجیشی بۆ ئه و تێكه اڵويیه  داناوه  كه  
له وه ی  بریتین  ئه وانیش  بكرێن،  ڕه چاو  پێویسته  
ئه نجام  تێدا  خراپه ی  و  تاوان  كۆبونه وه كانیان  كه  
و  به خودا  سوكایه تی  و  جوێندان  وه ك  نه دریێت 
قومار  و  خواردنه وه   مه ی  و  هاوه اڵن  و  پێغه مبه ر 
به   بتوانن  مسوڵمانان  كه   بێت  به شێوه یه ك  هتد،  و 

ئاشكرا ئاینه كه یان ده ربخه ن. 
و  پێكه وه ژیان  ئه و  مێژوو  به درێژایی   
تێكه اڵويیه  له  كوردوستان و ناوچه كانی تری ژێر 
هه بووه   بوونیان  ئیسالمیدا  ده وڵه تی  ده سه اڵتی 
له گه ڵ  بوون  ئیسالم  لێبورده یی  ده رخه ری   و 
هه موو  له سه ر  تێكه اڵويیه كه ش  و  نامسوڵماناندا 
ئابووری  و  كۆمه اڵیه تيی  و  سیاسيی  ئاسته كانی 

جیاوازه كان  ئایینه   شوێنكه وته ی  ته نانه ت  بوون، 
یاده   و  بۆنه   له   هه بووه   كارایان  به شداريیه كی 
ئایینیيه كانی ئه وانی تردا، ئه وه ش ئاراميی و هێمنی 

زیاتری له  كۆمه ڵگادا به دیهێناوه .

ڕێنمونی -7
ئیسالم زۆر داكۆكی له  ڕێنمونی خه ڵك بۆ ڕێگای 
ڕاست و ڕزگاركردنیان له  گومڕایی و ئاگری دۆزه خ 
ناسراوه ،  ڕێنمونی  ئایینی  وه ك  به شێويه ك  ده كات 
ئه وه ش تایبه تمه ندیيه كی ئیسالمه  و یه كێكی تریشه  
به رامبه ر  ئیسالمی  لێبورده یی  ده ركه وته كانی  له  
شوێنكه وتووه كانی  ئیسالم  چونكه   نامسوڵمانان، 
له سه ر ئه وه  په روه رده  ده كات كه  خێر و خۆشیان 
بوێت بۆ نامسوڵمانان و مسوڵمانیان بكه ن و به ره و 
كاره ی  ئه و  ئیسالم  ته نانه ت  بیانبه ن،  به هه شت 
له چه ندین  و  مسوڵمانان  له سه ر  كردووه   پێویست 
نامسوڵمانانیان  ڕێنمونیكردنی  داوای  ئایه تدا 
لێده كات، یه كێك له و ئایه تانه :] اْدُع إِىَل َسِبيِل َربَِّك ِبالِْحكَْمِة 
َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن[}النحل:125{، 

واته : )خه ڵكی بانگ بكه  بۆ ڕێبازی په روه ردگارت به  
دانایی و به  ئامۆژگاری جوان و چاك و شیرین و 

به  چاكترین شێوه  له گه ڵیان بدوێ(.
له سه ر  سوربوو  زۆر  )د.خ(  پێغه مبه ریش 
خه فه تی  زۆر  ته نانه ت  و  خه ڵك  مسوڵمانكردنی 
تَْذَهْب  ]فََل  نه ده دایه وه ،  وه اڵمیان  كاتێك  ده خوارد 
نَْفُسَك َعلَْيِهْم َحَسَاٍت إِنَّ اللََّه َعلِيٌم ِبَا يَْصَنُعوَن[} فاطر:8{، واته  

)ئه ی محه مه د به  خه فه ت خواردن بۆ باوه ڕنه هێنانی 
كه  به وه ی  خوا  به ڕاستی  مه فه وتێنه ،  خۆت  ئه وان 
 ئه وان ده یكه ن شاره زایه (، پێغه مبه ر ڕێنموونی گه وره  
له كاتی  ته نانه ت  ئیسالم،  بۆ  ده كردن  بچووكی  و 
دوژمنه كانيی  به رده می  ده خسته   ئیسالمی  جه نگدا 
له گه ڵيان  ئه وه ی  پێش  ده فه رموو  هاوه ڵه كانی  به   و 
بۆ  ده دان  هانی  ئیسالم،  بۆ  بكه ن  بانگیان  بجه نگن 
ده یفه رموو:«  و  كوشتنیان  نه ك   مسوڵمانكردنیان 
ئه گه ر یه ك كه س له سه ر ده ستی تۆ مسوڵمان ببێت 
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ئه وا له  ده ستخستنی باشترین وشتر بۆ تۆ باشتره ». 
له كاتێكدا  تائيف  خه ڵكی  له گه ڵ  پێغه مبه ر  هه ڵوێستی 
كه  ئازاریاندا و ده ریانكرد و الشه یان خوێناوی كرد 
باشترین نمونه یه  بۆ سه لماندنی ئه و ڕاستیيه ، ده بینین 
چیاكان  فریشته ی  كاتێك  و  هه ستیاره دا  له وكاته  
داوای لێكرد ڕێگای بدات تا له ناویان ببات، به اڵم ئه و 
ڕه تیكرده وه  و فه رمووی: »هيوام وایه  خوای گه وره  
كه   ده ره وه   بهێنێته   كه سانێك  ئه وانه وه   پشتی  له  

خودای تاك  بپه رستن و هاوه ڵی بۆ په یدا نه كه ن«.
هه ر له به ر گرنگی ئه و بنه مایه ش بوو ده بینین 
پێغه مبه ر )د.خ( كاتێك نامه ی بۆ پاشاكانی جیهان 
ده نارد بۆ بانگه وازكردنیان به  ده سته واژه ی گه وره  
هێرقل  به   سه باره ت  نمونه   بۆ  ده هێنان  ناوی 

ده یفه رموو )عظيم الروم(،  هه روه ها ڕێزێكی زۆری 
له گه ڵ  هه روه ك  ده گرت،  نوێنه ره كان  و  شاند  له  
مه سیحیيه كانی نه جران كرديی و ته نانه ت ڕێگه شیدا 
هه مووی  ئه وه ش  دیاره   بكه ن،  نوێژ  مزگه وتدا  له  
ئیسالم  میهره بانی  و  به زه یی  له   ئه وه ی  له پێناو 

به هره مه ند ببن و له  ئاگری دۆزه خ به دووربن.
ئاینێك خاوه نی ئه و بنه ما جێگیره بێت به رده وام 
شوێنكه وتووه كانی هانده دات بۆ پێكه وه ژیان له گه ڵ 
ئه وانیتردا به مه به ستی به خته وه ركردنیان، هه روه ك 
به  ئاشكرا و له  مێژووی دوورودرێژی ئیسالمدا ئه و 
به   نه ك  به كردار  ئیسالم  لێبوردنی  ده ركه وته یه ی 
دروشم جێبه جێكراوه  و ده ره نجامی زۆرباشیشی 

لێكه وتووه ته وه .
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دەروازەیەک بۆ 

پێکەوەژیان

عهزیزفارس
سهرتیپ

زانستی  له   ماسته ر   ،1983  – سلێمانی  له دایكبووی   

سلێمانی/كۆلێجی  زانكۆی  له   مامۆستا  فه رمووده ناسی، 

زانسته  ئیسالمییه كان.



23 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )22(
نیسانى 

2019

و  جیهان  ئەمڕۆى  ئاستەنگەکانى  لە  یەکێک 
ناوچەکە بریتيیە لە ملمالنێ و کێشمەکێشى ئایين و 
ئاينزاكان، لەناوچوونى لێبوردەیی و پێکەوەژیان لە 
زۆر ناوچە، ئەنجامى سروشتی ئەمەش تێکچوونى 
ژیانى بەشێک لەو کۆمەڵگایانەى لێکەوتۆتەوە، ئەو 
ئەمن و ئاسایشەى خواى گەورە وەک بەخششى 

خۆى داوێتیيە مرۆڤەکان لەناوچووە.
سەردەمى  مرۆڤى  بۆ  ژیان  پێکەوە  ڕێگەى   
نوێ ڕێگایەکى حەتميیە، بەتایبەتتر دواى پێکهاتنى 
دەوڵەتى نوێ و کێشرانى سنورەکان و دانپێدانانى 
جیهان، ئەو کۆمەڵگایانەى پێکهاتەیان هەمەچەشنەیە 
تریان  ڕێگایەکی  ئاینییەوە،  و  ڕەگەزیی  ڕووى  لە 
یەکتر  و  پێکەوەژیانیان  جگەلە  نیيە  لەبەردەمدا 
قبوڵکردن. ئەگەرنا کۆمەڵگەى پڕ ملمالنێ و جەنگ 
دەمێنێتەوە  ناتەندروستى  بە  هەمیشە  پەرتکراو  و 
و هەمووانیش لە زیانەکانى ئازاریان بەردەکەوێت، 
بۆ ڕاستى ئەمەش هێندە بەسە چاوێك بە  جەنگى 
تائیفى عێراقدا بخشێنینەوە، یان سەیرێکى نەیجيریا 
و میانمار بکەین. کە تێیدا ملمالنێی ئایین و ئاینزاکان 
بۆتە الفاوێک لە ناسۆر و ناڕەحەتى و تاوانکارى 

بۆ مرۆڤەکان.
مسوڵمانمان  کۆمەڵگەى  دیمەنى  گەورە  خواى 
مەترسى  لە  پارێزراوبێ  کە  کاتێک  پیشاندەدات 
دەرەکى، دەفەرمێ : ))لوال دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرا(( الحج: 40، بەو پارێزراوییە 
تەنها مزگەوتەکان بێ زیان نابن، بەڵکو پەرستگاى 

ئایینەکانى تریش پارێزراودەبن.
پارێزراوى  گرنگى  بۆ  تێڕوانین  سۆنگەى  لە   
ناوەکى،  داڕمانێکى  لە هەر  کۆمەڵگەى مسوڵمانان 
ئاینیى  پێویستییەکى  پێکەوەژیان  لەسەر  کارکردن 
و کۆمەاڵیەتییە. بۆ زیاتر ڕوونکردنەوەى بنەماکانى 
بدوێن،  لێى  ئاستدا  دوو  لە  گرنگە  پێکەوەژیان 

ئەوانیش:
قۆناغى تيۆرى: ئەو سیاقە دینییانە دەگرێتەوە 

بەشێوەیەکى  کە  ڕاڤەکانیان،  و  دەق  ئاستى  لە 
و  پێکەوەژیان  باسى  ناڕاستەخۆ  یان  ڕاستەوخۆ 

هاوواتاکانى دەکات.
دەرفەتى  لە  بریتیيە  پراکتیزەیی:  قۆناغى   
تێگەشتنانەى قۆناغى  بنەما  و  ئەو  جێبەجێکردنى 

یەکەم پێشکەشى دەکات لە واقعدا. 

ئاستىیەکەم/قۆناغىتێۆرى:
بنەماکانى  ئیسالمدا  لە  یەکەمدا  ئاستى  لە 
پێکەوەژیان و لێبوردەیی بوونى هەیە، بە چەندین 
بنەماکانى  و  دواوە  لەوبارەوە  ڕاشکاو  دەقى 

خستۆتە بەرچاو، وەک: 
یەکەم: داننان بە سرووشتى بوونى جیاوازى، 
خواى گەورە لەوبارەوە دەفەرموێت: ))ولو شاء ربك 
الّناس أّمًة واحدًة وليزالون مختلفي* إلّ من رحم ربُك  لجعل 

و و لذلك خلقهم و متت كلمة ربِّك لمألنَّ جهّنم من الِجنَِّة و 

الناس أجمعي(( سورة هود: 119-118

ئیمامى تەبەرى دواى هێنانى ئەو بۆچوونانەى 
دەربارەى ڕاڤەى ئەم ئایەتە هەیە، ئەوە دەڕاستێنێت 
کە ئەو جیاوازییە، جیاوازى خەڵکییە لەسەر ئایین 
الناس  يزال  »وال  دەفەرموێت:  بۆچوونەکانیان،  و 
مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء 
شتى، إال من رحم ربك، فآمن بالله وصدق رسله، 
الله، وتصديق رسله،  فإنهم ال يختلفون في توحيد 
وما جاءهم من عند الله«.)1(  واتە: »هەردەم خەڵک 
ئەوانە  تەها  جیاوازن،  بۆچوونەکانیان  و  ئایین  لە 
نةبێ کە خوا ڕەحى پێکردوون، باوەڕیان بەخواو 
و  یەکتاپەرستى  لە  ئەوانە  هێناوە،  پێغەمبەرەکەى 
لە خواوە  ئەوەى  و  پێغەمبەرەکەيى  بەڕاستزانینى 

هێمناویەتى بۆیان جیاواز نین«. 
پێکەوەژیان  بنەماى  ئیسالم گەورەترین  لێرەدا 
جیاوازى  بوونى  سرووشتى  ئەویش  بڕیاردەدات 
خەڵکییە، لەهەمانکاتدا ڕێگاى ڕاستیش بڕیاردەدات 
بۆ ئەهلى ئیمان کە لە فیترەتى مرۆڤەکاندا چەسپاوە. 
گرنگی ئەم بنەمایە لەوەدایە، ئەگەرچى ئیسالمیش 
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ڕێگاى  بۆ  بانگەشە  باوەڕێک  و  ئایین  هەر  وەک 
دەهێنێتەوە،  بۆ  ڕاستێتى  بەڵگەى  و  دەکات  خۆى 
بەاڵم دان بە سرووشتى بوونى جیاوازییەکە دەنێت، 

ئەمەش بۆ سەردەمى خۆى تەواو جیاوازبوو. 
مەبەستيش لە سرووشتى بوون: واتە خودا ئەو 
بکات  خۆى  هەڵبژاردەى  مرۆڤداوە  بە  قابیلیەتەى 
مرۆڤى  تر،  ڕێگاکانى  و  فیترەت  ڕێگاى  نێوان  لە 
ڕێگاکەى)2(  هەڵبژاردنى  لەسەر  ناچارنەرکردووە 
لەمەشەوە  وابوو،  باوەڕیان  جەبر  ئەهلى  وەک 
جیاوازى دروست دەبێت و کارى ئایین و پاداشت 

و سزاى دواڕۆژیش ڕوون دەبێتەوە. 
تێڕوانین  دوو  ئیسالم  بنەمایەش  ئەم  لەسەر 
دەخاتە بەردەستى باوەڕدارانى، بەوەى مرۆڤ یان 
إخوة  المؤمنين  ))إنما  ئاینتدا:  لە  براتە  و  هاوبەش 
فأصلحوا بين أخويكم(( سورة الحجرات: 10،  لێرەدا 
هەموو ئەرکە ئاینیيەکانى بەرامبەر براى مسوڵمانى 
جێبەجێ دەکات. تێڕوانینى دووەمیش یان هاوبەشتە 
))ياأيّها  دەفەرموێت:  گەورە  خواى  مرۆڤایەتیدا:  لە 
الناُس إنّا خلقناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله 

أتقاكم إنَّ الله عليٌم خبيٌ(( سورة الحجرات: 13 . لێرەدا 

جێبەجێ  یەکتری  بەرامبەر  مرۆڤییەکانیان  ئەرکە 
ئاماژەى  ئایةتەکە  خااڵنەى  لەو  یەکێکیش  دەکەن، 
بێ  ئەمەش  کە  یەکترناسینە،  »لتعارفوا«  پێداوە 
بەریەککەوتنى  و  یەک  بەرامبەر  مرۆڤى  مامەڵەى 

ڕۆژانە و  مەعریفى نایەتەدى.

دووەم:داننانوڕێگەدانبەجیاوازىلەئایندا:
خواى گەورە بە دوو ئایەت جیاوازى لە ئایین و 
ئاینەکانى  شوێنکەوتووانى  پەیوەستبوونى  ئازادى 
قبوڵکردنى  بۆ  لێداوە،  بڕیار  ئاینەکەیان  بە  تر 
ولي  دينكم  ))لكم  دەفەرموێت:  ئاینیی  جیاوازى 
دين(( سورة الكافرون:6. )ئاینى خۆتان بۆ خۆتان 
زۆرکردن  هەروەها  خۆم(،  بۆ  خۆشم  ئاینى  و 
في  إكراه  دەفەرموێت:))ال  و  ڕەتکاتەوە  ئاینندا  لە 

الدين(( سورة البقرە: 256.

ماناى  پێکەوەژیان  و  لێبوردەیی  بنەماى 
لە  ناگەیەنێت  تەنازول  و  بەرامبەر  لە  توانەوە 
قبوڵکردنى  بەواتاى  بەڵکو  الیەنەکان،  بیروباوەڕى 
بە  ئەگەرنا  هەیانە،  بەوجیاوازییانەی  یەکترییە 
بوترێ  پێى  نامێنێت  شوێنێکى  لەیەکتردا  توانەوە 
یەکبوون  دەبێتە  بەڵکو  لێبوردەیى،  و  پێکەوەژیان 
نەک پێکەوەبوون، خواى گەورە دەفەرمێت: )و لو 
أفأنت  جميعا  كلهم  األرض  في  من  ربُّك آلمن  شاء 
يونس:  سورة  مؤمنين(  يكونوا  حتى  الناس  تكره 
ئەوە  بیویستایە  پەروەردگارت  )ئەگەر  واتە:   ،99
هەموو ئەوانەى لەسەر زەوین بڕوایان دەهێنا، ئایا 
تۆ خەڵکى ناچار دەکەيت و سورى لەسەر ئەوەى 

هەموو ببن بەباوەڕدار(.
هەمان مانا لە وشەى یەکتر ناسین ))لتعارفوا(( 
دەبینینەوە،  )الحجرات(دا  سورەتى  ئایەتەکەى  لە 
چونکە تعارف بەماناى ناسینى یەکتر و مامەڵەکردنە 
توانەوە  نەک  جیاوازەکاندا  پێناسە  سنورى  لە 

لەیەکتر یان ناچارکردن.

سێیەم:هاندانبۆچاکەکارىلەگەڵئایینەکانىتر:
لەگەڵ  پەیوەندى  دەقانەى  ئه و  بۆ  بەگەڕانەوە 
ڕێکدەخات،  تردا  ئایینەکانى  شوێنکەوتووانى 
لەگەڵیان،  چاکەکارى  لە  نەکراوە  ڕێگرى  دەبینین 
بنەماى  بەڵکو  نەخراوە،  پشتگوێ  چاکەکانیشیان 
بنەماى  دەکاتە  نەکردن  جەنگ  و  دژایەتيى 
باسى  لە  جیاوازییەکە،  خودى  نەک  پۆلێنکارى، 
مەسیحییەکاندا خواى گەورە دەفەرموێت: ))ولتجدنَّ 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم 

قسيسي ورهبانا وأنهم ل يستكربون(( سورة المائدة: 82. 

لە  دەکات  جیاوازى  تردا  ئایەتێکى  لە  هەروەها 
نێوان ئەوانەى دژایەتى مسوڵمانانیان نەکردووە و 
لەماڵ و حاڵى خۆیان وەدەریان نەهێناون، ڕێگە بە 
چاکەکارى دەدات لەگەڵیان، دەفەرموێت: ))ل ينهاكم 
الدين ومل يخرجوكم من دياركم  الذين مل يقاتلوكم ف  الله عن 

أن تربوهم و تُقسطوا إليهم إنَّ الله يحب املقسطي ) 8 ( إّنا 
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ين و أخرُجكُم من دياركم  ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ف الدِّ

و ظاهروا عىل إخراجكُم أْن تولُوهم و من يتولَّهم فأولئك هم 

الظاملون(( سورة الممتحنة: 9-8. 

پێچەوانەى  نین،  کتابیی  کە  ئاینانەشى  ئەو 
مامەڵەکردن  ڕێگاى  باسکردندا  لە  باوە  ئەوەى 
لەگەڵیان تەنها جەنگان نەبووە دژیان، بەڵکو ئەمە 
فوقەها)3(،  بۆچوونى  لە  بووە  بۆچونێک  تەنها 
مێژوويی خۆى  فتوايانەش سیاقى  ئەم  ئاشکراشە 
هەیە، ئەوەتا کاتێک مسوڵمانان لە سەردەمى خەلیفە 
عومه ردا بە مەجوسەکان دەگەن، عومه ر ڕاوێژ بە 
مامەڵەکردن  چۆنێتى  دەربارەى  دەکات  هاوەاڵن 
فەرموودەیەک  عه بده لڕه حمان  لەوەاڵمدا  لەگەڵیان، 
دەگێڕێتەوە کە پێغەمبەر )د.خ( فەرموویەتى:« سنوا 
ئەهلى  مامەڵەى  واتە«  الكتاب«)4(  أهل  سنة  بهم 
کتابیان لەگەڵ بکەن«، لەگەڵ الوازى لە سەنەدى 
ئەم فەرموودەیە، بەاڵم بەڕێگاى تر هەمان واتا بە 
سەحیحى گێڕدراوەتەوە و چەسپاوە)5(. واقیعیش 
فراوانبوونى  دواى  کە  ڕاستییەیە  ئەم  شاهیدى 
تریش  ئاینەکانى  خەڵکى  خیالفەت  چوارچێوەى 
تێیدا  بووبێ  کەمیش  ژمارەیەکى  بە  ئەگەر 
ماونەتەوە نەک قڕکرابێتن، ئەگەریش لێرە و لەوێ 
کاربەدەست  ئەو  و  حاکم  ئەم  دەستوردانى  بە 
ئاڕاستەیە  ئەوە  بەاڵم  کرابێتەسەر)6(،  هێرشیان 
شوێنکەوتووانى  و  بیر  نەبووە،   لەسەر  کۆڕاى 
هەندێك لەو ئاینانەش کاریگەريیان لەسەر هەندێك 
لە  هەبووە،  ئیسالمییەکان  کەالمییە  گرووپە  له  

کۆمەڵگەى موسڵمانى ئەوکاتدا.

هەڵوەستەیەکدەربارەىلێبوردەییودادگەری:
لێبوردەیى پایەیەکە لە پایەکانى پێکەوەژیان و 
شێخ  بەالى  بەاڵم  دەکرێن،  باس  پێکەوە  هەمیشە 
پڕبەرگى  وشەیەکى  بوتییەوە،  ڕەمەزان  محه مه د 
ئەو  تردا،  ئایینەکانى  لەگەڵ  نییە  ئیسالم  مامەڵەى 
بۆچوونى وایە وشەى لێبوردەیی، کاتێك بەوردى 
دێت  ماف  لە  )لێخۆشبوون  بەماناى:  لێکبدرێتەوە 

لە ڕێگەى فەزڵکردن و لێبوردنەوە( ) التجاوز عن 
ئەمەش  المسامحة(،  و  التفضل  سبيل  على  الحق 
شتێکە تەنها لەو ئەحکامانەدا هەیە کە حەقى خواى 
چاکەکارى  و  خۆيى  منەتى  بە  خوا  کاتێك  تێدایە، 
خوا  ئەوەى  وەک  دەبەخشێت،  بەبەندەکانى  خۆى 
هەمیشە  بەندەکانى  کەمتەرخەمى  بەرامبەر  لە 
فەقیهەکان  لەبەرئەمەشە  هەر  خۆشدەبێت،  لێیان 
لێخۆشبوون  لەسەر  خوا  »حەقەکانى  ووتویانە: 
بنیاتنراوە«. بەاڵم ئەو حوکمانەى پەیوەندى نێوان 
بەندەکان ڕێکدەخەن، مانایەکى تێدانییە بۆ لێبوردن، 
چونکە لەسەر بنەماى ماف و دادگەرى دامەزراوە، 
بەواتاى  بەکارهێنا،  بۆ  لێبوردنمان  هەرکات 
بۆ  هەرکات  دێت،  دادگەرى  تەرازووى  الربوونى 
الیەنێک لێبوردن )لێخۆشبوون( بەکارهات بێگومان 
نادادگەريى و ستەم هەیە لەالیەکى ترەوە. هەربۆیە 
بنەماى مامەڵەى ئیسالم لەگەڵ ئاینەکانى تر لەسەر 
نێوان مسوڵمانان و  لە  دادگەرییە  بنەماى گرەنتى 
ئاینەکانى ترا لەژێر سایەى کۆمەڵگایەکى ئیسالمیدا.

 )7(
ئەم بۆچوونەى شێخى بوتى لەفتەیەکى وردى 
پێچەوانە  گشتییەکەیدا  مانا  لە  بەاڵم  زمانەوانییە، 
کراوە  پێناسە  کە  لێبوردەیی  چەمکى  لەگەڵ  نیە 
بنەماکەى  کردارییە،  و  فکریی  :«مەوقیفێکى  بە 
قبوڵکردنى ئەو مەوقیفە فکريى و کردارییانەیە کە 
لە بەرامبەرەوە دەردەچێت، ئەگەر لێکچووبێ یان 
پچەوانەبێ بە مەوقیفەکانى ئێمە«)8(،  بەواتایەکى 
کورتتر »لێبوردەیی ڕێزگرتنە لە کردار و بۆچوونى 

بەرامبەر«)9(.  
ئاستى دووەم: پراکتیزەى بنەماکان لە واقعدا:

تیۆرییەکە؛  لەالیەنە  جیاکراوەنییە  باسە  ئەم 
مسوڵمانێکى  بۆ  دەقانەوە  بەو  پابەندبوون  چونکە 
نەک  ئاینييەکانى،  ئەرکە  لە  بەشێکە  پابەند 
دەسەاڵتى  بەدرێژایی  تێپەڕبێ.  ئاسایی  نەریتێکى 
مێژووى  نشێوەکانى  و  هەڵدرێر  لەگەڵ  خیالفەش 
هەبووە،  بنەمایانەوە  بەم  پابەندبوون  مسوڵمانان 
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مسوڵماندا  کۆمەڵگەى  لەنێو  ئاینیيەکان  پێکهاتە 
پێکەوەژیاون، بەدرێژایی ئەو مێژووە مسوڵمان و 
جوو و کريستیانەکان وەک شوێنکەوتەى سێ ئایینى 
بونیاتنەرانە  و  بەرهەمدارانە  بەژیانێکى  گەورە، 
و  فێربووە  لەویتر  هەریەکەیان  پێکەوەژیاون، 
بڵێین:  دەبێت  لەبەرئەمەشە  بینیوە)10(،  سودى 
هەموو  بەرهەمى  ژیارێکە  ئیسالمى  شارستانێتى 
ئایینەکانى  شوێنکەوتووانى  بە  دانیشتوانەکەیەتى 
کاتێک  ئەزموونکردنەیە  ئەم  کاریگەرى  تریشەوە، 
دەکەوێتەوە  پرتوگال(  و  ئەندەلوس)ئیسپانیا 
التفتيش(  پشکنینەوە)محاكم  دادگاکانى  ژێردەستى 
خۆیان  گیانى  پاراستنى  بۆ  ئەوێ  جووەکانى 
تریان  بەشێکی  و  ئەفریقا  باکوورى  بۆ  بەشێکیان 
بۆ بەڵقان لەژێر دەستى ئیمپراتۆریەتى عوسمانیی 
کۆچ دەکەن، چونکە ئەوان بە پێکەوەژیانیان لەگەڵ 
ڕاهاتبوون،  ئەندەلوسدا  کۆمەڵگەى  لە  مسوڵمانان 
لەکاتێکدا تەنها لە دوانزە ساڵى یەکەمى دادگاکانى 
ئەمەش  کە  کوژران،  جوو   )13000( پشکنین 
گەورەترین کارەسات بوو تووشیان بێت لە دواى 
کەوتنى هەیکەلەوە لە ئۆرشەلیم لە ساڵى )70پ.ز(

ئایینەکان  بوارى  توێژەرى  لەمبارەوە  ەوە)11(. 
کارین ئارمسترونگ دەڵێت: » جووەکانى جیهانى 
حاڵى  ئەوەى  وەک  نەبوون،  بەستراوە  ئیسالمى 
ئەهلى  کەمینەیەکى  بە  ئەوروپا،  له  بوو  جووەکان 
)کەمینەیەکى  مەسیحییەکان  وەک  دادەنران  زيممه 
پارێزراو(، ئەمەش پارێزگارى مەدەنيى و سەربازى 
پێدابوون مادەم ڕێزیان لە یاسا و سیادەى دەوڵەتى 
چونکە  چەوساوەنەبوون،  بگرتایە،  ئیسالمى 

کلتوورى دژایەتى سامى بوونى نەبوو( )12(.
پێویستە  مێژوودا  ڕووناکەى  دیوە  ئەم  لەگەڵ 
هەمووکات  پێکەوەژیانە  ئەم  کە  دانبەوەشدابنێین 
پارێزراو نەبووە، بەڵکو لێرە و لەوێ بە هۆکارگەلى 
جیاواز پێشێلکراوە، ئەگەرچى ئەم دیوەیان الیەنە 
زاڵەکە نییە، ئەویش بەهۆى ئەو هەڕەشانەى کە لە 
دەقەکاندا هەیە بۆ پێشێلکارى مافى ئەهلى زیممە. 

دەردەکەوێت  بکرێت  توێژینەوە  بەوردتر  ئەگەر 
ئاینیی  هۆکارەکەى  پێکدادانە  ئەو  زۆرى  بەشێکى 

نەبووە ئەگەرچى ئاینیشى تێدا بەکارهێنرابێت.
بە  تائێستا  کۆنەوە  لە  ئاینەکان  ژیانى  پێکەوە 

کۆمەڵێ هۆکار کاریگەر بووە و دەبێت، لەوانە: 
جیاوازى  و  ئاینەکان  سرووشتى   •
قبوڵکردنیان: بەو واتایەى سرووشتى ئەو ئاینانەى 
و  پێکەوەژیان  ئەو  ئامادەگى  چەند  تا  پێکەوەن 

جیاوازى قبوڵکردنەیان هەیە.
ئامادەیى کۆمەڵگە بۆ پێکەوەژیان: کۆمەڵگە   •
بە زۆر هۆکار کاریگەر دەبێت و کلتوورێکى تێدا 
قبوڵبکات  پێکەوەژیان  بتوانێت  کە  دەبێت  دروست 
یان ڕەتيبکاتەوە، لە ڕوانین بۆ زۆر واڵت جیاوازى 
ئامادەیی کۆمەڵگامان لەوبارەوە بۆ دەردەکەوێت، 
ئاماژەمان  کە  عێراقدا  تائیفى  جەنگى  لە  وێنە  بۆ 
هیچ  و  نەگرتەوە  کوردستانى  جەنگە  ئەو  پێدا، 
لە  مەبەستيش  نەبوو،  لەسەرى  کاریگەرییەکى 
کوردستان ئەو ناوچانەشە کە لە دەرەوەى هەرێمن 
کاتێك  یان  بەهێزە.  تێدا  ئاینزاییان  جیاوازى  و 
کريستیانەکان لەالیەن چەندان گرووپى ناسراو و 
دەهاتن،  تیرۆر  و  تۆقاندن  تووشى  نەناسراوەوه  

لەناو کوردستان ژیانیان پارێزراو بوو.
لێرەدا ئاماژە بە گرنگترین ئەو هۆکارانە دەدەین 
لەسەر  دەبێت  سلبی  یان  ئیجابى  کاریگەرى  کە 

پێکەوەژیان :
ناکرێت بەشێکى زۆرى  نکۆڵى  یەکەم/سیاسەت:
کێشەکانى جیهان لە بنەمادا سیاسى و ئابووریین، 
هەندێك جار ڕاستەوخۆ و هەندێكجار لەژێر بەرگى 
سیاسى  گەرمى  ناوچەیەکى  لە  دەردەکەون،  تردا 
وەک ڕۆژهەاڵتى ناوین، ناکرێت لە پرسێکى وەهادا 
ڕۆڵى سیاسەت لەبەرچاو نەگرین. لە کۆنەوە تائێستا 
ئاینیيان  بەرگى  ملمالنێکان  بەرچاوى  بەشێکى 
پۆشیوە، بەاڵم لە حەقیقەتیاندا ئاینى نەبوون، تیرۆر 
بەرهەمى  هێندەى  سەردەمە  دیارى  باسێکى  کە 
بارودۆخێکى تایبەتە و هەوڵیداوە بە بەرگى ئایین 



27 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )22(
نیسانى 

2019

و  دەق  بەرهەمى  هێندە  بدات،  بەخۆى  شەرعیەت 
کتێبەکان نیيە با خۆشى بداتە پاڵى. هەستى ئاینیش 
بیەوێت  الیەنێک  کاتێک  هەستەکانە  بەهێزترین  لە 
پێ  خۆى  جەنگەکانى  و  کێشە  دەورى  لە  خەڵک 
کۆبکاتەوە. بۆ نمونە کاتێک سەرۆکى کۆچکردووى 
لەگەڵ  بوو  کێشەدا  لە  ئەلقەزافى  موعەمەر  لیبیا 
واڵتى سویسرا بەهۆى ئەوەى ئەو واڵتە کوڕێکیان 
تۆمەتى  بە  دەستگیرکردبوو   )  2008 تەموزى  لە) 
ئازاردانى خزمەتکارەکانى، هەروەها 188 بەرپرسى 
لیبى بە خودى قەزافیشەوە لە لیستى ڕەشدا دانابوو 
شەنگنەوە،  ناوچەى  چوونە  لە  ڕێگريکردنیان  بۆ 
جیهادى  داواى  مەولوددا،  یادى  ڕۆژى  لە  قەزافى 
کرد دژى سویسرا و ناوى نا بە »دەوڵەتى کافرى 
هەرکەس  و،  دەڕوخێنێ  خوا  ماڵەکانى  کە  فاجر 
مامەڵەى لەگەڵ بکات و شتى بکرێت کافرە«)13(. 

ئێران  لەگەڵ  بوو  لە جەنگ  یان کاتێک سەدام 
موشەکەکانى ناو دەنا بە موشەکى حسێن...هتد. لە 
مێژووشدا نموونە گەلێکى زۆر هەن لەو جەنگانەى 
ئایینەوە.  بەناوى  هەبووە  سیاسییان  پاڵنەرى 
لەوانەش جەنگەکانى خاچدروشمان دژ بە جیهانى 
ئیسالمیی ئەوکات)14(. نموونەى توندوتیژى ئاینى 
بێ  جەنگێکى  کە  میانمار،  وەک  واڵتیش  یەک  ناو 
مسوڵمان  ڕۆهینگەى  کەمینەى  دژى  ڕەحمانە 
لەکاتێکدا  بوداییەکانەوە،  لەالیەن  بەرپاکراوە 
ئەگەر ئێمە بگەڕێینەوە بۆ بنەما بوداییەکانى هیچ 
پاڵپشتییەکى ئەم توندوتیژيى و تاوانانە نادۆزینەوە، 

بەاڵم ڕووى ڕاستى کێشەکە ئەوەیە ئەمە جەنگێکى 
ئەنجام  تر  نەژادێکى  بە  دژى  سیاسییە  نەژادیی 

دەدرێت، بەاڵم ناوى ئایینى تێدا بەکاردێت.
کاریگەرییەکى  ڕاگەیاندن  ڕاگەیاندن:  دووەم/
جیاوازى  گۆشەى  زۆر  لەسەر  هەیە  گەورەى 
بەهێزەکانى  فاکتەرە  لە  یەکێکە  و  کۆمەڵگە 
واتە  لەناوبردنى،  یان  پێکەوەژیان  چەسپاندنى 
دەکرێت ئیجابى یان سلبی بێت، چونکە ڕاگەیاندن 
زۆرینەى  بۆ  ئاسانە  سەرچاوەیەکى  بەوپێیەى 
بەو  زانیارى  زۆرترین  ئاسایی.  چینى  لە  خەڵک 
دەخاتە  دەیانەوێت  سەرپەرشتیارانى  جۆرەى 
بەردەست بینەر یان گوێگر، بێ ئەوەى تاک بەخۆى 
بزانێت ڕاگەیاندن ڕۆشنبیرى تاک و کۆمەڵگە بنیات 

دەنێت.)15( 
ڕاگەیاندن  کە  کایەکانیش  ترسناکترین  لە   
یان  ئاینیی  پێکەوەژیانى  بەرێت  بۆ  دەستى 
ڕاستەوخۆى  پەیوەندى  لەبەرئەوەى  ڕۆشنبیرییە؛ 
هەیە،  خەڵکەوە  پیرۆزییەکانى  و  بیروباوەڕ  بە 
نابەرپرسانە،  یان  ڕقاوى  دەستبردنێکى  هەر 
بەرهەم،  دەهێنێتە  ڕقاوى  و  توند  پەرچەکردارى 
و  لێبکەوێتەوە  نەخوازراوى  ئەنجامى  ڕەنگە  کە 
لەناوچوونى  و  فیتنە  هەڵگیرسانى  هۆکارى  ببێتە 
ئاسایشى کۆمەاڵیەتيى و گیان گەلێکى بێتاوانى تێدا 

تیابچێت. 
لە  زیاترە  لەوە  ڕاگەیاندن  بەرپرسیارێتى 
بەرنامەیەک  بۆ  ئامادەکردنى سەرباسێک  سنورى 

شارستانێتى ئیسلمى ژیارێکە بەرهەمى 

هەموو دانیشتوانەکەیەىت بە شوێنکەوتوواىن 

ئایینەکاىن تریشەوە.

;
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بکرێت.  سەیر  وەاڵم  و  پرسیار  کۆمەڵێ  و 
تۆڕەکۆمەاڵیەتیيەکان  کە  ئه مڕۆدا  لە  بەتایبەتیش 
دەیکاتەوە.  ڕاگەیاندن  ئاگرەى  ئەو  دوکەڵى  دەبنە 
ڕاگەیاندنانە  دەزگا  ئەو  خودى  هەر  بەتایبەتریش 
تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان  لە  فەرمین  پەیجى  خاوەنى 
یان گرتەى  بەرنامەکانیان  تر  لەوێشدا جارێکى  و 
باڵودەکەنەوە.  و  سپۆنسەردەکەن  هەڵبژێردراو 
کاتێك  و  هەیە  پێگەکانیان  لە  لەو هەوااڵنەى  جگە 
بەشێکى  تایتڵێکەوە  بە  دادەنرێن  پەیجەکان  لە 
بەکارهێنەرانى تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان بێ کردنەوەى 
ئەگەر  دەنووسن.  خۆیان  ڕاى  بەستەرەکە 
ئەمساڵدا  ساڵى  سەرى  لە  بهێنینەوە  نموونەیەک 
کاتێك موفتى سوننەکان لە وتارى هەینیدا وتبووى 
دروست  کريستیانەکان  جەژنى  لە  بەشداریکردن 
نییە، لە بەغداد و ناوچەکانى تر دەنگۆیەکى گەورەى 
ئاینى دروستکردبوو بەتایبەت کە هەندێك لە حيزبە 
دەرکرد،  بەدادگادانیان  هەڕەشەى  کريستیانەکان 
لە هەرێمى کوردستان کەناڵێکى ئاسمانى کوردى 
هەندێك  لەگەڵ  چاوپێکەوتن  بە  )16(هەستابوو 
وەردەگرت  بۆچونیانی  و  ئێرە  کريستیانەکانى  لە 
لەسەر قسەکانى موفتيى و پاشان ئەو لێدوانانەى 
ئەو  باڵوکردبۆوە،  خۆیدا  فەرمى  پەيجى  لە 
کريستیان  ئاینى  دووبەرەى  لەالیەن   کۆمێنتانەى 
بەرچاویان  بەشێکی  نوسرابوون  مسوڵمان  و 
ئەمەش  هۆکارى  بوون،  ئاینى  دژیەکى  بەنەفەسى 
ڕاگەیاندنەکە بوو بەهێنانى کێشەیەک لە دەرەوەى 

جوگرافیاکەى.
بوارەدا گەورەیە و  لەم  ڕاگەیاندن  بۆیە کارى 

پێویستە ڕەچاوى کۆمەڵێك خاڵ بکات:
نێوان  لە  فیتنە  وروژاندنى  لە  دوورکەوتنەوە   •
ئەو  باڵونەکردنەوەى  ئاینزاکان،  و  ئایین 
جا  تێدایە  الیەنێکى  ناشرینکردنى  هەوااڵنەى 

هەرکەس بێت.
مامەڵەکردنى یەکسان لەگەڵ هەموو الیەنەکان   •
الیەک  هیچ  هەتا  ڕێزەوە.  و  جیاوازى  بەبێ 
بە  یان  خراوە  پەراوێز  نەکات  بەوە  هەست 

ئامانج گیراوە.
باڵوکردنەوەى حاڵەتە ئیجابییەکان هەتا ڕۆحى   •

پێکەوەژیان بەهێز بکات.
ڕێگريکردن بە یاسا لە هەر سوکایەتيکردنێکى   •
باوەڕە  و  ڕەمز  بە  شاراوە  یان  ئاشکرا 

ئاینیيەکان)17(.

پێکەوەژیانلەکوردستان:
پێکەوەژیان لە کوردستان بەشێکە لە بەرهەمى 
بۆ  ئیسالم  ئاینییەکانى  بنەما  یەکەمیان  دووالیەنە، 
قبوڵکردنى ژیان لەگەڵ ئاینەکانى تر بەوشێوەى لە 
تێگەيشتنە  دووەمیشیان  پێدا،  ئاماژەمان  سەرەوە 
بۆ ئەو دەقانە، تێگەشتنى هەر کۆمەڵگەیەک بەپێى 
واقيعى خۆى بۆ دەقەکان و پراکتیزەکردنیان کەم 
کورديیانەش  تێگەيشتنى  هەیە،  جیاوازى  زۆر  تا 
زۆر  تاڕادەیەکى  پێکەوەژیان  چەمکەکانى  بۆ 

تیرۆر هێندەى بەرهەمى بارودۆخێکى تایبەتە و 
هەوڵیداوە بە بەرگى ئایین شەرعیەت بەخۆى بدات،

 هێندە بەرهەمى دەق و کتێبەکان نیيە

;
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ئاینییەکان،  بنەما  لەگەڵ  هاتۆتەوە  هاوتەریب 
جیاوازییە  توانیوێتى  کوردى  کۆمەڵگەى  بەوەى 
هەیە  ناوچەکەى  لە  ئاینەى  هێندە  بەو  ئاینییەکان 
قبوڵبکات و پێکدادانى ئاینیی لە کۆمەڵگەدا نەبێت، 
کريستیانەکان  کۆنەوە  مێژوویەکى  لە  ئاسایی 
تێکەڵ  بەشێوەى  پێکەوەژیاون،  مسوڵمانەکان  و 
بەشێوەى  یان  هەیە،  سلێمانى  لە  ئەوەى  وەک 
بوونى ناوچەیەک بۆ کريستیان ئایینەکان وەک لە 
عەینکاوەى هەولێر هەیە. ڕەسه نایەتى ئەم ئایینانە 
خۆماڵیدا  کلتوورى  لە  توانەوەیان  و  ناوچەکە  لە 
وایکردووە بتوانین ئەو بڕیارە بدەین پێکەوەژیانى 
ئاینیی لە کوردستان بەرهەمى ویست و تێگەشتنى 
هیچ  بێ  دەقەکان،  بۆ  کۆمەڵگەى کوردى خۆیەتى 

کارتێکردنێکى سیاسى یان ڕاگەیاندن.
کڵێسا  دەبینین  دەچینەوە  مێژوودا  بە  کاتێک   
پارێزراون،  مزگەوتەکان  هەروەک  پەرستگاکان  و 
کۆاڵنى مسوڵماننشین کڵێساى تێدایە و پارێزراوە، 
یان کريستیان دراوسێى مزگەوتە و بێتاقەت نیە بە 
بڵندگۆکەى، لە کۆنیشدا کە جووەکان لێرە هەبوون 
و  کۆمەڵگەبوون  تێکەڵى  و  بووە  بەناوە  کۆاڵنیان 
واقعیش  هەمان  نەبووە،  بوونى  ئاینى  پێکدادانى 
لەگەڵ یارسان و ئێزدییەکان. پەرستگاى هەمووان 
بەپەرستگاى  دژ  تێکدەرانە  کارێکى  پارێزراوە، 
هیچ الیەنیک ڕوونه یداوە، ڕستەیەکى ناشایستە و 
کامیان  هیچ  پەرستگاى  دیوارى  لەسەر  فاشییانە 

تووشى  یەکێکان  هیچ  گۆڕستانى  نەنووسراوە. 
نموونانە  لەم  لەکاتێکدا  نەهاتووە،  سوکایەتى 
ئەوروپیشەوە  واڵتى  هەندێك  بە  تر  واڵتانى  لە 
و  دڵخۆشکەرن  ئەمانه   هەموو  دەبینرێت. 
لەناو  پێکەوەژیانەیە  ئەم  ڕەسانەیەتى  سەلمێنەرى 

هەناوى کۆمەڵگەى کوردیدا.  
کە  بڵێن  ناتوانین  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 
لە  بەدوورە  و  کۆنکرێتییە  پێکەوەژیانە  ئەم 
بەتایبەتیش  بێت،  تووشى  نشێوییەک  هەر 
ترسناکترین  ئێستادا  لە  ڕاگەیاندن  کارتێکەرى 
هەندێکیان  ئاڕاستەکەى  کارتێکەرەکانە، 
ناکات،  پێکەوەژیان  خزمەتی  بەشێوەیەکە 
بەڵکو هێندە ئیستفزازییە هێندە ئاشتى ئامێز و 
پێکەوەژیان ئامێز نییە. بۆیە گرنگە بۆ پاراستنى 
ئەم پێکەوەژیانە کارى ڕقاويى و ئیستفزازیانەى 
و  سیاسيی  کارتێکەرى  و  میدیا  هەندێك 
دووربخرێتەوە.  ئایینەکان  لە  ئایدۆلۆژى 
بە  ئەکادیمییەکانە  ناوەندە  کارى  ئەمە  لەبرى 
سپۆنسەرى میدیاییەوە گرنگى زیاتر بە وتارى 
گفتوگۆئامێز و لە یەکترتێگەيشتنى زیاتر بدات. 
هەتا بەدحاڵى بوونەکان بڕەوێنرێتەوە و هەڵەى 
تاک و کردارى گرووپى کەمینە لە هەر ئاینێک 
چوارچێوەى  لە  هەڵەکان  بەوەش  نەگشتێنرێت، 
خۆیاندا قەتیس دەدرێن و پێکەوەژیان بە داننان 

بە جیاوازییەکانى یەکتردا دەپارێزرێت.
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تأويل  في  البيان  بن جرير: جامع  )1( الطبري، محمد 
 ،2000 ط1،  شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق:  القرآن. 

مؤسسة الرسالة، بيروت، 534/15.
)2( بڕوانە: ابن علشور، محمد الطاهر: التحرير و التنوير: 

ال.ط،1984 ـ، الدار التونسية للنشر، تونس، 187/12..
االستذكار.  عبدالله:  بن  يوسف  القرطبي،  )3( بڕوانە: 
معوض،   علي  محمد  عطا،  محمد  سالم  تحقيق: 
 .242/3  ،200 ط1،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار 
المنهاج  شرف:  بن  يحيى  الدين  محيي  النووي،  
شرح صحيح مسلم بن الحجاج. دار إحياء التراث 
العربي، بيروت، ط2، 1392هـ، 30/12. الصنعانى، 
محمد بن اسماعيل: سبل السالم. مكتبة مصطفى 

البابي الحلبي،ط4، 1960،  47/4.
)4( رواه مالك بن أنس الموطأ، تحقيق: محمد مصطفى 
األعظمي. مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، أبو 

ظبي، ط1، 2004، رقم )968(، 395/2.
)5( عن بجالة بن عبدة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية 
من  مجوس  انظر  عمر  كتاب  فجاءنا  مناذر  على 
قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف 
أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ 
هذا  عيسى  أبو  قال   + هجر  مجوس  من  الجزية 

حديث حسن، 1586.
الفرج محمد بن إسحاق:  أبو  النديم،  ابن  )6( بڕوانە: 
المعرفة  دار  إبراهيم رمضان،   الفهرست. تحقیق: 

بيروت، لبنان، ط2، 1997، ص 410.
في  الجهاد  رمضان:  سعيد  محمد  البوطي،  بڕوانە:   )7(

اإلسالم، ط1،  دار الفكر، دمشق، 1997، ص143-142.
)8( الجابري، د.محمد عابد: قضايا في الفكر المعاصر: 
بيروت،  ط1،  الحرية،  الوحدة  الدراسات  مركز 

1997م، ص 20.
)9( هەمان سەرچاوە.

)10( بڕوانە: كارابا، زاكري: أهل الكتاب التاريخ المنسي 
لعالقة اإلسالم بالغرب، ترجمة: د.أحمد إيبش، دار 

الكتاب العربي، بيروت، طال.ط، 2010، ص 14.
النزعات  كارين:  مسترونغ،  آر  بڕوانە:   )11(
اإلسالم،  و  المسيحية  و  اليهودية  في  األصولية 
دمشق،  الكلمة،  دار  ط1،  الجورا،  محمد  ترجمة: 

2005، ص22.
هەمان سەرچاوە، ل40.  )12(

للجهاد  يدعو  القذافي  الجزيرة،  موقع  بڕوانە:   )13(
https://www.aljazeera.net/ ضد سويسرا.، 

 ،/25/2/2010/news/arabic
األطماع  صبحى:  أحمد  منصور،  بڕوانە:   )14(
موقع  على  مقالة  الصليبية.  الحروب  فى  االقتصادية 
www.m.ahewar.org .. .2008/1/8 ،الحوار المتمدن
 / للتعايش  النور  ملف  حبيب:  النايف،  بڕوانە:   )15(

دور اإلعالم في التعايش،2009/05/11، مقاالات،
http://www.alnoor.se/article.  

asp?id=47306
)16( بە گرنگم نەزانى ناوەکان بهێنم، چونکە مەبەست 

لێرەدا کارکردنە نەک ناونیشانەکان.
بڕوانە: هەمان سەرچاوە.  )17(

سەرچاوەوپەراوێزەکان
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کاریگەری ئاینی ئیسالم لەسەر 

پێکەوەژیانى ئاشتیيانه

مهدصاڵح
ەينمحه

د.حس

 له دایكبووی 1966 سلێمانی، پسپۆڕی مێژووی ئیسالم، 

 دكتۆرا له  
مێژووییه كان،

ه نامه  و ده ستنوسه  
ته ر له  به ڵگ

ماس

ستا له  زانكۆی هه ڵه بجه  
سیستمه كانی ئیسالم، مامۆ
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پێكه وه  ژیانی ئاشتیانه  واته : قبوڵكردنی كه سانی 
به رامبه ر، كه  جیاوازی ئاینيی و بیروڕا و ڕه گه زیان 

له گه ڵتدا هه یه .
ئاینی پیرۆزی ئیسالم هه ر له وكاته وه ی كه  له  
ڕێی پێغه مبه ره وه )د.خ( هاتووه  بۆ مرۆڤایه تی هانی 
به یه كه وه   ئاشتییانه   به   بۆئه وه ی  داوه   مرۆڤه كانی 
له ناوه كه یه وه   هه ر  بكه ن،  قبوڵ  یه كتری  و  بژین 
ده گه یه نێت  ئاشتیانه   به   ژیان  مانای  ئیسالمه   كه  
بشێوی.  و  ئاشوب  و  شۆڕ  و  شه ڕ  له   دور  و 
داناوه   بنچینه یه كی  ئيسالم  له وچوارچێوه يه دا 
ئه گه ر  مرۆڤه كان  بۆ  ئاشتییانه   ژیانی  پێكه وه   بۆ 
ده ژین   پێكه وه   برا  وه ك  هه میشه   بكرێت  په یڕه و 
خوای گه وره  ده فه رموێت )یاأیها الناس انا خلقناكم 
لتعارفوا  وقبائل  شعوبا  وجعلناكم  وأنثی  ذكر  من 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم.....(1 واته: ئه ی خه ڵكینه  
ئێمه  هه مووتا نمان له  نێر و مێیه ك دروستكردووه  
هۆزی  و  تیره   و  گه ل  چه ندین  به   كردومانن  و 
جۆر به جۆر تا یه كتر بناسن و په یوه ندیتان له گه ڵ 
به ڕێزترینتان  كه   بشزانن،  و  خۆشبێت  یه كتردا 
كه   ئه وانه تانن  دواڕۆژدا(  )له   گه وره   خوای  له الی 

زۆرترین خۆپارێزی ده كه ن له  خوای گه وره .
مرۆڤه كان  هه موو  بنچینه ی  ئایه ته   ئه م  به پێی 
كه واته   حه وا(یه،   و  )ئاده م  كه   دایكێكن  و  باوك 
هه موویان له  ڕه چه ڵه كدا یه كن و بۆ یه ك سه رچاوه  
قبوڵ  یه كتری  جیاوازی  ده بێت  بۆیه   ده گه ڕێنه وه  
خێزانه كاندا  له نێو  جیاوازی  چۆن  هه روه ك  بكه ن، 

قبوڵ ده كرێت و چاوپۆشی له  یه كتری ده كه ن.
به   ناكرێت  به  زۆر  كه س  ئیسالمدا  ئاینی  له  
گیراوه   ئاینه كان  هه موو  ڕێزی  به ڵكو  مسوڵمان، 
)د.خ(  پێغه مبه ر  به ڵكو  لێكراوه،   پارێزگاریشیان  و 
له گه ڵ  په یمانیشی  و  له گه ڵكردوون  وتووێژیشی 
په یماننامه كانیشی  پارێزگاری  داوای  به ستون، 
كردووه،  ده بینین له  شاری مه ككه  پێغه مبه ر )د.خ( 
قوڕه یشدا  كافره كانی  له گه ڵ  وتووێژ  به رده وام 
ده كات و به  جوانترین شێوه  له گه ڵیان ده دوێت هه تا 

ئه گاته  ئه وه ی كه  خوای گه وره   ده فه رموێت )......... 
لكم دینكم ولي دين(2 واته : دینی خۆتان بۆ خۆتان 

و دینی خۆم بۆ خۆم.
هه ر  كه س  هه ر  كه   ده گه یه نێت  ئه وه   ئه مه ش 
له   هه روه ها  بكات،   په یڕه وی  ئازاده   هه یه   ئاینێكی 
دوپاتكراوه ته وه   ڕاستییه   ئه و  تردا  ئایه تێكی  چه ند 
په یڕه وكردنی  له   ئازادبێت  هه ركه سێك  ده بێت  كه  
به رپرسیاره   خۆی  هه ركه سه ش  و  ئاینه كه يی 
وه ك  ده دات،  ئه نجامی  كه   كارێك  هه ر  به رامبه ر 
لي  فقل  كذبوك  ده فه رموێت)وإن  گه وره   خوای 
عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء 
و  پێنه كردیت  بڕوایان  ئه گه ر  واته :  تعملون(3  مما 
به رنامه كه تیان به درۆ زانی، ئه وا تۆش پێیان بڵێ كار 
و كرده وه ی خۆم هه ر بۆ خۆمه  و كاروكرده وه ی 
خۆشتان هه ر بۆ خۆتانه  ئێوه  به رین و لێپرسراو 
به ريی و  منیش  ده یكه م و  له  هه رچییه ك من  نین 

لێپرسراو نیم له  هه رچییه ك كه  ئێوه  ده یكه ن.
له  ئایه تێكی تردا خوای گه وره  ده فه رموێت )قل 
تعملون(4  عما  نسأل  وال  أجرمنا  عما  تسألون  ال 
لێناكرێت  پرسیارتان  ئێوه   بڵێ  پێیان  واته : 
ده رباره ی گوناه  و تاوانێك كه  ئێمه  ئه نجاممانداوه  
و ئێمه ش پرسیارمان لێناكرێت  ده رباره ی ئه و كار 
دیدی  ده ده ن.)له   ئه نجامی  ئێوه   كه   كرده وانه ی  و 
ده ڵێت  مسوڵمانان  كرده وه ی  به   ئه دوێ  ئه وانه وه  
و  كار  ده ڵێ  ئه وانیش  هه ڵسوكه وتی  به   تاوان 

كرده وه (
ده دات  ڕێگه   گه وره   خوای  تردا  ئایه تێكی  له  
چاكه  بكه ین له گه ڵ ئه و كافرانه ی كه  شه ڕه نگێزی 
ناكه ن له گه ڵ مسوڵمانان، كه  ده فه رموێت ) ال ینهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب 
المقسطين(5 واته : دڵنیابن خوای گه وره  قه ده غه ی 
ئه وه تان لێناكات كه  چاك ڕه فتاريی و دادپه روه ری 
له گه ڵ  جه نگیان  كه   كه سانه دا  ئه و  له گه ڵ  بكه ن 
له   و  نه كردوون  ئاینیيان  دژایه تی  و  نه كردوون 
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خاك و زێدی خۆتان ده ریان نه كردوون، به ڕاستی 
خوا دادپه روه رانی خۆشده وێت.

باسی  تر  ئایه تی  چه ندین  و  ئایه تانه  ئه م 
ده بینین  بۆیه   ده كات،  ئاشتیانه   پێكه وه ژیانی 
پێغه مبه ر )د.خ( یه كه م كه س بوو  به كردار هه موو ئه و 
لێبورده یی  بنه مای  كه   جێبه جێكردووه،   ئایه تانه ی 
بێباوه ڕه كاندا  و  كافران  له گه ڵ  تیایه   ته بایی  و 
بنه ماكانی  چه سپاندنی  و  به دیهێنان  به مه به ستی 
مسوڵماناندا،  كۆمه ڵگای  له   ئاشتیانه   پێكه وه ژیانی 
و  مه دینه   شاری  بۆ  كۆچكردنی  له گه ڵ  هه ربۆیه  
دانانی به ردی بناغه ی ده وڵه ت ڕێكه وتننامه یه )وثیقة(
له   پێكه وه ژیان  ڕێكخستنی  بۆ  نووسی  یه كی 
له   بوو  بریتی  كه   ئه و شاره دا،  پێكهاته كانی  نێوان 
مسوڵمانان به  پشتیوانه كان و كۆچبه رانه وه  له گه ڵ 
جوله كه كانی نیشته جێی ئه و شاره ، كه  تیایدا ئه رك 
و مافی بۆ هه موویان دیاریكرد له  ڕووی ئاینيی و 
ئابووريی  و  ڕامیاريی و سه ربازيی  و  ڕاده ربڕین 
ده ستوری  به  یه كه م  كه   .....هتد،  و  كۆمه اڵیه تی  و 

نوسراو داده نرێت له  جیهاندا6 تیایدا هاتووه :
یارمه تی  كه   جوله كه   كۆمه ڵگه ی  له   كه سانێك 
ئێمه  بده ن پشتیوانی و یارمه تی ئێمه  به ده ستده هێنن 
ناتوانێت  كه س  هیچ  ئه بن  یه كسان  ئێمه دا  له گه ڵ 
و  نه ویست  به ڵگه   و  بسه پێنێ  به سه ریاندا  شتێك 
ئه م  نادرێن7.  یارمه تی  ئه وان  دژه كانی  به   ڕوونه  
به نده  پێویستی ده كات له سه ر ده وڵه ت كه  پشتیوانی 

له  هاونیشتمانییه  ئاین جیاوازه كانی بكات.
ده ستوره دا  له و  تر  بڕگه ی  چه ندین  و  ئه مه  
ئاماژه  ده دات به  ئازادی بیروباوه ڕ و پێكه وه  ژیان 
و پاراستی سه رجه م مافه كان و ده ستنیشانكردنی 

ئه ركه كان.
)د.خ(  پێغه مبه ر  ژیاننامه ی  ته ماشای  هه ركه س 
بكات ده بینێت كه  به  هیچ شێوه یه ك زۆری له  كه س 
نه كردووه  ئاینه كه ی بگۆڕێت و ببێت به  مسوڵمان. 
ینقل  أن  قط  أحد  یقدر  )وال  ده ڵێت:  ته یمییه   ئیبن 
أنه »أی النبی« أكره أحدا علی اإلسالم، ال ممتنعا، 

وال مقدورا علیه، وال فائده  من إسالم مثل هذا......( 
واته : هه رگیز هیچ كه سێك ناتوانێت گێڕدراوه یه ك 
له  كه سێك  پێغه مبه ره وه  بگوازێته وه  كه  زۆری  له  
ئه و كه سه  خاوه ن  به  مسوڵمان جا  ببێت  كردبێت 
ئه و  به ڵكو  ده سه اڵت،  بێ  یان  بووبێت  ده سه اڵت 

جۆره  مسوڵمان بوونه  هیچ كه ڵكێكی نییه .
له   ئاشتییانه یه   ژیانی  پێكه وه   بنه مایانه ی  ئه م 
سه رده مه كانی  هه موو  له   و  ئیسالمه   نه گۆڕه كانی 
حوكمڕانی ئیسالمیدا په یڕه وكراوه  هه ر له  سه رده می 
ئه و  نمونه   بۆ  دواییش  سه رده مه كانی  و  ڕاشدین 
په یمانه ی كه  خه لیفه  عومه ری كوڕی خه طاب)ر.خ( 
دای به  خه ڵكی )ئیلیاـ قدس( تیایدا هاتووه : )هذا ما 
أعطی عبدالله ـ عمر ـ أمیر المؤمنین أهل إیلیاء من 
ونفائسهم  وأموالهم  النفسهم  أمانا  أعطاهم  االمان 
وسائر  وبریئها  وسقیمها  وصلبانهم  ولكنائسهم 
ملتها..... ال تسكن كنائسهم وال تهدم وال ینقص منها 
وال من حیزها وال من صلیبهم وال من شیء من 
أموالهم وال یكرهون علی دینهم وال یضار أحد منهم 
وال یسكن بإیلیاء معهم أحد من الیهود.......(8. واته:  
ئه مه  ئه و په یمانه یه  كه  به نده ی خوا عومه ر ئه میری 
دڵنیایی  له   ئیلیا  خه ڵكی  به   داویه تی  ئیمانداران 
به نرخه كانیان  گه نجینه   و  سامانیان  و  خۆیان  بۆ 
و  ته ندروست  و  خاچه كانیان  كه نیسه كانیان  و 
نه خۆشه كانیان هه موو دانیشتوانه كه ی ........... نابێت 
له  كه نیسه كانیاندا كه س نیشته جێ ببێت، هه روه ها  
كه مبكرێته وه ،  لێی  نابێت  يان   بڕوخێنرێت  نابێت 
ته نانه ت له  سنوره كه یشی كه م ناكرێته وه ، هه روه ها  
نابێت خاچه كه شیان لێی كه مبكرێته وه  و  ناشبێت هیچ 
له  سامانیان كه م بكرێته وه ، نابێت زۆریان لێبكرێت 
بۆ گۆڕینی ئاینه كه یان،  نابێت هیچ كه سێكیان زیانی 
له   كه سێك  هیچ  نابێت  هه روه ها  پێبگه یه نرێت، 

جوله كه  له  ئیلیادا له گه ڵیان نیشته جێبكرێت....(
پێشه وه   دێته   سه رانه )جزیة (  بابه تی  لێره دا 
لێیان  ئه وه ش  وه رده گیرێت،  الذمة (  )أهل  له   كه  
كه   ئه وانه شی  پاراستنیان،   به رامبه ر  وه رده گیرێت 
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پارێزگاری له  خۆیان ده كه ن لێیان وه رناگیرێت.

أعطوا  ومتی  ده ڵێت:).....  عه بده   محه مه د  شیخ 
عنهم  والدفاع  وحمايتهم,  تأمينهم  وجب  الجزیة 
بها  تعقد  التي  بالشروط  دينهم  في  حريتهم  وعن 
والمساواة  بالعدل  ذلك  بعد  ومعاملتهم  الجزية، 
ما  بتكليفهم  وارهاقهم  ظلمهم  ويحرم  كالمسلمين، 
)جزیة( هه ركاتێك  واته :  كالمسلمين(9  اليطيقون 
پارێزگارییان  و  بژین  به  سه المه ت  پێویسته   یاندا 
لێبكرێت و به رگری له  خۆیان و ئازادی ئاینیشیان 
له   دانراوه   له گه ڵیان  كه   مه رجانه ی  به و  بكرێت 
)جزیة(یاندا  كه   ئه وه شی  دوای  له   )جزیة(دا،   كاتی 
ده بێت به  دادپه روه ريی و یه كسانی هه ڵسوكه وتیان 
له گه ڵ بكرێت وه ك مسوڵمانه كان، هه روه ك  حه رامه  
كه   به وه ی  بچه وسێنرێنه وه   لێبكرێت  سته میان 
هه روه ك  لێبكرێت  داوایان  خۆیان  توانای  له   زیاد 

مسوڵمانان(
األمة  اجماع  )والذي  ده ڵێت:  )القرافی(  ئیمامی 
إلى  الحرب  أهل  الذمة وجاء  في  كان  من  أن  عليه 
بالدنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع 
والسالح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة 
له سه ره   ئوممه تی  ئه وه ی كه  كۆڕای  واته :  الله(10 
ئه وه یه  هه ركاتێك )ئه هلی ذمة( له  واڵتماندا هه بوون 
و دوژمن و شه ڕه نگێزه كان هاتنه  سه ریان پێویسته  
له سه رمان ده رچین بۆئه وه ی شه ڕیان له گه ڵ بكه ین 
به  چه ك و ئه سپ و له وپێناوه شدا بمرین بۆئه وه ی 

پارێزگاری له وانه  بكه ین كه  له  زممه تی خوادان(.
كه   جوانه ی  هه ڵسوكه وته   و  مامه ڵه   ئه و 
كردوویانه   جیاكاندا  ئاینه   له گه ڵ  مسوڵمانان 
قورئان  ئایه ته كانی  هۆكاره كه ی  مێژوو  به درێژایی 
و فه رموده كانی پێغه مبه ر)د.خ( بووه . پێغه مبه ر)د.خ( 
ده فه رموێت )أال من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو 
كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه 
فأنا حجيجه يوم القيامة(11 واته: هه ركه سێك سته م 
كه مبكاته وه   لێ  مافێكی  یان  بكات  هاوپه یمانێك  له  
یان زیاد له  توانای خۆی ئه رك بخاته  سه ری یان 

شتێكی لێ بسه نێت به بێ ڕه زامه ندی خۆی ئه وا من 
سكااڵكار ده بم له سه ری له  ڕۆژی دواییدا.

ئه مانه   و چه ندین ئایه ت و فه رموده ی تر هه ن 
نه شیاو  هه ڵسوكه وتی  له وه ی  ده كه ن  ڕێگری  كه  
له گه ڵ هاوپه یماندا بكرێت، به ڵكو هانی مسوڵمانان 
و  بكه ن  ته ماشایان  ڕێزه وه   چاوی  به   كه   ده ده ن 
خاڵه   له سه ر  و  بگرن  بیروباوه ڕه كانیان  ڕێزی 
هاوبه شه كان كۆببنه وه  و به یه كه وه  به  ڕێزه وه  بژین 
یه كتری  دژایه تی  و  بكه ونه وه   دور  یه كتر  له   نه ك 

بكه ن.

سهرچاوهوپهراوێزهكان

  سوره تی الحجرات13.
2 سوره تی الكافرون6.
3 سوره تی یونس41.

4 سوره تی سبأ25.
5 سوره تی الممتحنه 8.

6 محه مه د حه مید الله: یه كه مین ده ستوری نوسراو له  
جیهاندا به ڵگه نامه یه كی گرنگی سه رده می پێغه مبه ر)د.خ(، 
تیشك،  پرۆژه ی  باڵوكراوه كانی   له   هه ورامی،  و.شوان 

كۆمپانیای چاپ و په خشی نوسه ر،  چ1، 2007.
به   كۆنه كاندا  سه رچاوه   له   كه   په یماننامه یه   ئه م 
بن  عبدالملك  هیشام،  ابن  بڕوانه :  هاتووه   )الصحیفة( 
هشام )ت:213هـ(، السیرة النبویه ، تحقیق: طه عبدالرؤوف 

سعد، دار الجیل، بیروت، ط1، 1411هـ، 516/1.
7 محه مه د حه مید الله، سه رچاوه ی پێشوو ل23.

310هـ(  )ت  الطبری،  جریر  بن  محمد  الطبری،   8
تأریخ الرسل والملوك، دار الكتب العلمیه ، بیروت، ط/1، 

1407هـ ، 449/2.
9 محمد رشید بن علی بن رضا، )ت1354هـ( تفسبر 
المنار، العیئة المصریه  العامة للكتاب، 1990م، 255/10.
10 القرافی، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن ادریس 

المالكی )ت684هـ(، الفروق، علم الكتب، بیروت، 26/3.
11 أبو داود، سنن أبو داود، 436/2 وقال االلبانی 

صحیح.
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كه ركووك و 

ملمالنێی ئایینی

قهرهداغی
عهبدوڵاڵ

ی 1981 بەشی فەلسەفەی لە 
1957 ، کفری.  ساڵ

لەدایکبووی 

بابەتی  لە سەد  تائێستا زیاتر  ردووە. 
غداد تەواوک

زانکۆی بە

تەوە بەتایبەت لەسەر تەسەوف.
باڵوکردووە
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دهرچهیهكیپێویست:

تێگه یشتن  له  هه ڵه   له  سه ره تاوه  خۆ  بۆئه وه ی 
ئه م  ناونیشانی  له باره ی  پێویسته   دوورخه ینه وه ، 

بابه ته وه  دوو ڕوونكردنه وه  بخرێنه  پێش چاو:
دانیشتووانی  كه ركووك  له   مه به ست   –  1
به اڵم  شاره كه ،  ناوه ندی  پتر  هه ڵبه ته   شاره كه یه ، 
ئه گه ر سنووره  جوگرافیاییه  ڕه سه نه كه ی شاره كه ش 
ڕه چاو بكرێت، واته  پێش ده ستكاريیه  ئیداريیه كانی 
مۆركی  شێواندنی  به مه به ستی  به عس  سه رده می 
ئه م  گریمانه ی  دیسانه وه   ئه وا  ناوچه كه ،  ئیتنیكیی 
به هۆی  به اڵم  نایه ت.  به سه ردا  گۆڕانی  نوسراوه  
ئه وتۆم  سه رچاوه یه كی  جۆره   هیچ  كه   ئه وه وه  
ئه و  گشتییه كانی  الیه نه   باسی  نییه   له به رده ستدا 
چه ند  بابۆ  بكات،  ڕه سه نه   جوگرافیاییه   سنووره  
ته نها  ناچارم  ئه وا  بێت،  دیاریكراویش  ده یه یه كی 
نیشانه ی  بكه مه   خۆی  كه ركووك  شاری  ناوه ندی 
هێڵه   به دووی  گه ڕانێك  جۆره   هه ر  و  لێكۆڵینه وه  

شاردراوه  و له بیركراوه كاندا.
2 – مه به ست له  » ملمالنێی ئایینی »ش لێره دا 
ئه و ملمالنێیه یه  له  ده ره نجامی ده مارگیریی ئایینیی 
خودی خه ڵكه كه وه  هه ڵقواڵبێت و، ڕێبه رانی ئایینی 
و  گرووپ  و  حزب  نه ك   ، كردبێ   ڕێبه رایه تییان 
به رژه وندییه  سیاسییه كان، چ له ژێر په رده ی ئاییندا 
بووبێت، یان هه وڵیدابێ تا له  هه ستی ئایینی سوود 
له  هاتنه  ئارا ی هه لومه رجێكی تایبه ت وه ربگرێ  بۆ 

پیاده كردنی ئامانجی سیاسی.
بریتییه   نوسراوه   ئه م  گریمانه ی  لێره  شه وه ،   
له وه ی به ته واوی كه ركووك، به درێژایی ئه و چه ند 
چه ندین  یاده وه ریی  له   پشتاوپشت  سه ده یه ی 
و  پێكدادان  جۆره   هه ر  له   دووربووه   نه وه یدا، 
ملمالنێیه كی ئایینی، به ڵكو نموونه ی ئێجگار دڵگیری 
لێبورده یی ئایینیشی خستۆته  ڕوو. هه ڵبه ته  پێویسته  
ئایینه كانی:  شاره دا  له و  كه   بكرێت   له وه   باس 
مه سیحی   – دیان  كاكه یی،  جووله كه ،  مسوڵمان، 
ته نانه ت  و،  پێكه وه ژیاون  – صابئه ،  سوببی  و   –

پاش دامه زراندنی ده وڵه تی ئیسرائیل و وه ده رنانی 
جووله كه  له  عێراقه وه  به ره و فه ڵه ستین، په یوه ندیی 
هاوسۆزییانه  هه رمایه وه  له  نێواندا و، تا ئه مڕۆش 
له گه ڵ  پێكه وه ژیانیان  سه ربورده ی  ته مه نه كان  به  

په یڕه وانی ئایینی جووی ئه و شاره  ده گێڕنه وه .
نه بوونی  بابه ته م  ئه م  گه وره ی  كێشه ی       
مه سه له یه وه .  ئه م  له باره ی  بوو  زۆر  سه رچاوه ی 
له باره ی  زۆر  سه رچاوه ی  بوونی  هه ڵبه ته  
جۆره   هه ر  بۆ  ئاماژه   ئه وه ی  بێ   كه ركووكه وه ، 
به ڵگه ی  به   ده كرێ   دیسانه وه   بكه ن،  گرژییه ك 
نه بوونی ناكۆكی ئایینی وه ربگیرێت. به اڵم ناكرێ ، 
له ڕووی زانستییه وه ، ئاماژه یان بۆ بكرێت، چونكه  
ڕاسته وخۆ  پاڵپشتی  نابینرێت   تێدا  ده قێكیان  هیچ 
نه بوونی  كێشه ی  بۆیه   بكات.  گریمانه كه مان  له  
به   هه ر  مه به سته ،  لێره دا  مانایه ی  به م  سه رچاوه ، 

سه ره كیترین كێشه  داده نرێت. 
لێكدانه وه ی  له   بریتییه   كێشه مان  دووه مین 
گشتاندنی  بنه مای  له سه ر  ئه ویش  تاكه كه سی، 
زه مینه   ڕه چاوكردنی  به بێ   تایبه ت،  زۆر  دیارده ی 
گرێیه كی  تاوتوێكردنی  میانه ی  له   ڕاسته قینه كه . 
تاڕاده یه ك  كه   شاره وه ،  ئه م  تایبه تی  مێژوویی 
هه م  هه وڵده درێت  بابه ته مانه وه ،  به   په یوه سته  
خاڵی  هه م  و،  ڕوو  بخرێنه   گرێیه   ئه و  الیه نه كانی 
ڕووداوه   ئه و  تۆماركه رانی  بۆچوونی  الوازی 

ڕوونبكرێته وه . 
هه ڵبه ته   بوو.  كات  كه میی  كێشه شم  سێیه مین 
به ڕێزانی  كه   ڕوو  بخه مه   ڕاستییه ش  ئه و  ده بێ  
نائاساییان  پشوودرێژییه كی  »خاڵ«  گۆڤاری 
بناغه دا  له   چونكه   به اڵم  نواند،  به نده   به رانبه ر 
دیكه ،  بابه تی  دوو  ته واوكردنی  به   پابه ندبووم 
كه م  زۆر  كاتم  هه ر  ئه وا  له هه مانكاتدا،  تاڕاده یه ك 
لوتفی خواوه   له  سایه ی  و  بۆ خوا  بوو. سوپاس 
ته واوی  ڕه چاوكراودا  كاتی  له   ڕه خسا  بۆ  هه لم 
بكه م. ئه م بابه ته  گرێ  و گۆڵی زۆره  و، لێكدانه وه ی 
جیاوازیش هه ر هه ڵده گری، بۆیه  ده كرێت  به  سنگی 
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فراوانه وه  گوێ  بۆ ده نگه كانی دیكه  شل بكرێت .
له م كۆششه دا سوود له  یارمه تيی و بۆچوونی 
چه ند به ڕێزێك وه رگیراوه ، كه  به شێكیان له  نێوان 
ناویان  بۆن  ئاماژه   نوسراوه دا  ئه م  دێڕه كانی 
وه ده ستهێنانی سه رچاوه شه وه ،  له باره ی  ده كرێت . 
ده بێ  به شێوه یه كی تایبه ت سوپاسی برا و دۆستی 
به ڕێزم كاك »عبدالجبار شێخ عبدالرحمن شۆرجه » 
كۆششی  و  كه ڵك  به   بۆچوونی  له   كه   بكه م، 
چاوتێرانه   سه رچاوه كانم  له   هێندێك  په یداكردنی 

یارمه تیدام.

بهشىیهكهم:
ملمالنێیئایینی،زهمینهیگشتییناساندنیچهمكێك

لێكۆڵه ره  ورد و به  مانای وشه  خاوه ن میتۆده  
نموونه   بۆ  له وانه ش  ڕۆژئاوا،  زانستییه كانی 
»ئۆلیڤه ر ڕوا – ڕوی – »فه ره نسایی، به  وێژدانه وه  
بزووتنه وه   نێوان  تازه ی  ملمالنێی  له   ئاوڕیان 
ئێجگار توندڕه وه كانی خاوه ن بنجی وه هابی وه ك 
به   جیهان،  هه موو  و   « داعش   « و   « قاعیده    «
ئه وه شیان  و،  داوه ته وه   مسوڵمانیشه وه   جیهانی 
خستۆته  ڕوو، كه  ئه مانه  به  شێوه یه كی بژاركارانه  
و بۆ مه به ستی تایبه تی خۆیان ده قیان هه ڵبژاردووه  
و به كاریان هێناون بۆ مه به ستی سیاسیی خۆیان، 
ئه گه ر  توندڕه وه كانیشیان،  هه ره   زۆربه ی  به ڵكو 
بووبن،  مسوڵمان  بنه ڕه تدا  له   خێزانێكی  به   سه ر 
ئه وا پتر نه  له  خێزانه كانیاندا، له  بناغه دا، پابه ندی به  
په روه رده یه كی  سایه ی  له   نه   هه بووه ،  ئیسالمه وه  
ئیسالمیی پشتئه ستوور به  شاره زایی ڕاسته قینه  له  
ئیسالم و، ته نانه ت زانینی باشی زمانی عه ره بیش 
هیچ  نه   و،  بوون  به هره مه ند  و  به خێوكراون 
ئه و  نه ریتی  له باره ی  ڕاسته قینه یان  زانیارییه كی 
ڕۆژئاوا  له   ڕوویان  لێوه یان  كه   هه یه   واڵتانه وه  
و  شوێن  په روه رده ی  به وردی  به ڵكو  كردووه . 
و  زانستيی  زه مینه ی  خاوه ن  و  په ڕگیر  گه ڕه كه  
تێكه ڵه ی  پتر  كاره كانیشیان  و،  نزمن  كۆمه اڵیه تیی 

خۆیان،  ناهه مواری  بارێكی  دژی  كاردانه وه  
بنیاتنراو  و،  ئیسالم  نوقسانی  زۆر  تێگه یشتنێكی 
له سه ر بنه مای ڕقه . بۆیه  هه ركارێك له وانه وه  بێت، 
نه  بنیاتنراوه  له سه ر زانینی ناسنامه ی ڕاسته قینه ی 
به رانبه ر، زانینی حوكمی شه رعیی گونجاو بۆ هه ر 
جۆره  هه ڵوێستوه رگرتنێك و، بوونی توانای زانستیی 
نه شیاویی  و  شیاويی  جیاكردنه وه ی  بۆ  پێویست 
ئه و فه رمانانه ی پێیان ده درێت . ده ره نجامیش، تێكڕا 
پابه ندی ته واوی ئه و فه رمانانه ن كه  پێیان ده درێ ، 
به  پیرۆزیان ده زانن، ته نانه ت خۆشیانی له پێناودا به  
كوشت ده ده ن و، هیچ جیاوازییه كیش له  پیاده كردنی 
ئه و فه رمانانه دا له  نێوان شایانی مه رگ و ناشایانی، 
مسوڵمان و نامسوڵمان و ناكرێت، ته نانه ت تێكڕا به  
هه مان چاوی ڕقی كوێرانه وه  ته ماشایان ده كرێت . 
په رده ،  كراوه ته   ئیسالمیش  پیرۆزیی  له به رئه وه ی 
جیهاد  چه مكی  بنه ماكانی  له   كه   خه ڵكانێك  ئه وا  
خۆشیان  بێباكانه   نه گه یشتوون،  ئیسالمدا  له  
ئه وه ی  بێ   ته نانه ت  و،  ده ته قێننه وه    له وپێناوانه دا 
خۆیان پێی بزانن، چه په ڵترین مه به سته كانی نه یار و 
له والشه وه ،  ده كه ن.  جێبه جێ   دینه كه یان  ناحه زانی 
چ  نازانێ   كه س  ده كه ن،  ڕێبه رایه تییان  ئه وانه ی 
خه ڵكه   ئه و  هه سته ی  به و  فره الیه ن  بازرگانییه كی 

ساكارانه  ده كه ن.
به ش به  حاڵی خۆم، پێموایه  ئه گه ری به رپابوونی 
چونكه   هه یه ،  ساتێكدا  هه ر  له   ئایینی  ملمالنێی 
جیاوازیی تێگه یشتن و ڕاڤه كردنی ئایین و ده قه كانی 
هه میشه  له  ئارادایه  و، هه میشه ش خه ڵكانێك هه ن 
جاریش  زۆر  و  دیاریكراوه   ڕوانگه یه كی  له   ته نها 
بۆی  ده ره وه   له   كه   ئه وانه وه   به نیسبه ت  ته ماوییه  
ده ڕوانن. ته نها كه سانێك كه  هه م شاره زای خودی 
ئایینه كه  و ئه و گرێ  و گۆاڵنه ن كه  خاوه ن په یامی، 
به  ڕواڵه ت ئایینی، ده یان ورووژێنێ  و بانگه شه یان 
بۆ ده كات، ته نها ئه و جۆره  كه سانه  ده توانن زوو 
ده رك به  مه به ست و به رژه وه ندییه كانی پشت ئه و 
الیه نگرانی  به پێچه وانه شه وه ،  بكه ن.  بانگه شه یه  
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ئه و جۆره  ڕه وتانه  هه میشه  تێگه یشتنی خۆیان به  
ڕاست و ڕه وا ده زانن و، ئه وانی دیكه ش، ته نانه ت 
هاودینانی خۆیان كه  به و تێگه یشتنه ی ئه وان قایل 
نابن، به  خاوه ن بۆچوونی هه ڵه  وگومڕا و به  كافر 
ئه زموونی  ده كه ن.  حه اڵڵ  خوێنیان  و  داده نرێن 
ملمالنێیانه دا  ئه و  تێكڕای  به   له  چاوخشاندن  خۆم 
كه  به  ئایینی ناسراون، كه متر چاومان به  خه ڵكانێك 
به ڵكو  بووبێ ،  ئایینی  ته نها  مه به ستیان  ده كه وێت  
به ته واوی پێچه وانه ی ئه مه  ڕاسته . بۆ نموونه : ئه وه ی 
خاچپه رستان  شااڵوی  »سێیه مین  به   مێژوودا  له  
 1189 نێوان  سااڵنی  Third Crusade«ی   –
نوێنه رایه تیی  هێزانه ی  ئه و  ناسراوه ،   1192  -
سێ   به هێزترین  به   سه ر  ده كرد  مه سیحییه تیان 
بوون  بریتی  بوون:  مه سیحی  ڕۆژئاوای  ده وڵه تی 
به  سه ركردایه تیی »ڕیچارد  ئینگلته را  هێزه كان  له  
هێزه كانی   ،«  Richard Lionheart  – شێردڵ 
 – دووه م  »فیلیپی  سه ركردایه تیی  به   فه ره نسا 
Philip II« و هێزه كانی ئه ڵمانیا به  سه ركردایه تیی 
 Frederick  – به ربه رۆسا  یه كه می  فریدریكی   «
I Barbarossa » و پاشماوه ی هێزه  په رته وازه  
بوون.  ناوچه كه دا  له   پێشتر  كه   مه سیحییه كان، 
فه رمانده یی  له ژێر  ناچاربوون  دوایی  به شه ی  ئه م 
به ده ست  له  قودسدا  به وپێیه ی  بن،  دیكه دا  ئه وانی 
سه ركردایه تیی  به   مسوڵمانانه وه ،  هێزه كانی 
سه الحه ددینی ئه ییوبی 532-589ك/1138-1193ز، 
سه رچاوه كانی  سه رجه می  خواردبوو.  شكستیان 
له   باس  شااڵوه   ئه و  و  سه رده مه   ئه و  مێژووی 
پاشایه   سێ   ئه و  ڕوونی  ملمالنێیه كی  و  كێبڕكێ  
چه ندین  هه ریه كێكیان  ڕاده یه ی  ئه و  تا  ده كه ن، 
بۆئه وه ی  ته نها  تێیاندا،  كه   تۆماركراوه   هه ڵوێستی 
به رانبه ره كه ی سه رنه كه وێت، كاری به ته واوی دژی 
و،  بوون  به ره دا  یه ك  له   گوایه   ئه مانه   كردووه . 
ده جه نگن.  پیرۆز  مه به ستێكی  بۆ  خۆیان،  الفی  به  
ئایینیان  مۆركی  ملمالنێیانه ی  ئه و  زۆربه ی 
به رژه وه ندییه   ملمالنێی  جه وهه ردا  له   پێوه نراوه ، 

جیاوازه كان بوون و، هه رالیه نێكیش ویستوویه تی 
خۆی  ده سكه وتی  دیكه   ئه وانی  حیسابی  له سه ر 

فراوانتر بكاته وه . 
له  به رانبه ر ئه مانه دا و، هه ر له و سه رده مه شدا 
و ڕێك له به ره ی به رانبه ری ئه ماندا سه الحه ددینی 
له   یه كێك  له الیه ن  پیاوه   ئه و  هه یه .  ئه ییوبی 
پاشا  ئه و  جیهانه ی  ئه و  نوسه رانی  گه وره  
دڵسۆزانه   زۆر  كرا،  بۆ  ئاماژه یان  ڕۆژئاواییانه ی 
ده ڵێت:  ئه مه   كتێبه كه شیدا  پێشه كیی  له   هه ر  و، 
ژینگه یی  بۆماوه زانیی  تیۆرییه كی  هه موو  »به پێی 
سه الحه ددینی   Environment Inheritance
له   و ساردوسڕ  به زه یی  بێ   دڵڕه ق،  ده بوو  كورد 
له   جۆرێكیش  و،  دیكه   خه ڵكی  مافه كانی  ئاستی 
ته نها  كه   بووایه ،  ملهوڕ  خودسه ری  فه رمانڕه وای 
خۆیه وه   خۆپه رستانه كانی  ئاره زووه   له الیه ن 
هۆكاری   .»xi  ,1930  Rosebault ببزوێنرایه ، 
ژیانی  بۆ  ده گه ڕێته وه   »ڕۆزبۆڵت«،  گوتنه ی  ئه م 
و،  له الیه كه وه   بنه ماڵه كه ی  و  خودی سه اڵحه ددین 
خوێنه ری  نواندی)  كه   بێوێنه یه ی  لێبورده ییه   ئه و 
 ،2018 قه ره داغی  بۆ:  بگه ڕێته وه   ده توانێ   به ڕێز 

ل77 به دواوه (. 
له الیه ن  دڕندانه   به شێوه یه كی  بنه ماڵه كه یان 
ده كرێته   هێرشیان  مه سیحییه كانیانه وه   دراوسێ  
سه ر، موڵكه كانیان داگیرده كرێت و، خۆشیان ناچار 
ڕووه  و ئێران، ناوچه ی مه راغه  كۆچ بكه ن. له وێش 
»ئۆغز«ه وه   داگیركه ره كانی  توركه   هۆزه   له الیه ن 
به  دڕنده یی هاوشێوه  هێرشیان ده كرێته  سه ر. بۆیه  
له   ڕووده كه نه  ڕۆژئاوای ئه وێ  و، پاش ماوه یه ك 
شێركۆی  له وێش  ده گیرسێنه وه .  تكریتدا  شاری 
مامی، له  شه وی له دیكبوونی سه الحه ددیندا ده چێ  
به ده م هاواری ژنێكه وه  كه  یه كێك له  شازاده كانی 
هه وڵده درێ   ئه وێوه   فه رمانڕه وای  بنه ماڵه ی 
هه اڵتنه دا،  له و  و،  سه ر  بكرێته   ده ستدرێژیی 
به   له دایكبوو،  تازه   كۆرپه ی  سه اڵحه ددینی  كه  
به مه به ستی  ده گری،  ته مه نه ی  ئه و  سروشتی 
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بكات،  كه شف  ئه مان  گریانی  له وه ی  ڕێگه گرتن 
چه ندین جار ناچارده بن ده ستبخه نه  سه ر ده میيه وه . 
له  ژیانی جه نگاوه ریی خۆيی و شێركۆی مامیشیدا 
ڕووبه ڕووی ده یان پیالن و خیانه ت بۆته وه ، به اڵم 
گه شاوه یه ی،  لێبورده ییه   به و  هه ر  سه الحه ددین، 
به ڕێز  خوێنه ری  هه رمایه وه .  دواهه ناسه ی،  تا 
ده توانێت  بۆ ورده كارییه كانی ئه و سه رگوزه شتانه ، 
بگه ڕێته وه  بۆ سه رچاوه  متمانه پێكراوه كانی ژیانی 

بنه ماڵه كه یان و مێژووی ئه و سه رده مه .   
كاریگه ریی  لێكۆڵه ره وه كان  گه وره   له   به شێك 
 – »ئیتنیكی  الیه نه   به سه ر  ئابووری  الیه نی 
ڕوونی  به   هێنده   »یه كه وه    Ethnic ڕه گه زی 
 Ethnicity ڕه گه زایه تیی  قه باره ی  كه   ده بینن 
ڕه گه ز- جیاوازیی  به ره و  كردووه   سنووردار 
مه به سته   ئه م  بۆ   ،Ethnolinguistik زمانی 
هه ردوو  بۆ  بگه ڕێته وه   به ڕێز  خوێنه ری  ده كرێ  
 ,1997 Easterly and Levine ڕاپۆرتی گرنگی
زیاتر،  له مه ش   .«  712  -  681  ,1995  Mauro
نا  هۆكاره   بۆ  بیریان  لێكۆڵه ره وه كان  له   هێندێك  
 443-407 ,1991 Barro ، ئابوورییه كانیش چووه
بواره   ئه م  نێو  داهێنراوی  و  گرنگ  چه مكێكی   .«
 Team  – كۆمه ڵ  به   »به رهه مگه رایی  چه كی 
پسپۆڕی  دوو  بۆچوونی  به   »یه .   Productivity
ئه زموونگه را سه لماندوویه تی  »به ڵگه ی  به ناوبانگ 
و  ملمالنێ   نێوان  له   ئه رێنی  په یوه ندیی  كه  
بڕوايه ش  ئه م  و،  هه يه   به كۆمه ڵدا  به رهه مگه رایی 
 Low  ددانی به وه دا ناوه  كه  ئاستی نزمی ملمالنێ
levels of conflict بۆی هه یه  سوودبه خش بێت،  

 .»741 ,2003 De Dreu and Weingart
ئاسایشی  ڕوانگه ی  له   له وانه ی  دیكه ش،  هی 
مه سه له كه ،  ده ڕواننه   ئه مریكاوه   نیشتمانیی 
 – ئیلووله وه   11ی  پاش  »له   باوه ڕه دان  له و 
ته قاندنه وه ی بورجی سه نته ری جیهانیی بازرگانی 
-باره كه  به و ئاقاره دا ده ڕوات بێ  ئه وه ی بگوترێت  
پیرۆزه وه   به ناوی هۆكاری  ئایینی  كه  توندوتیژیی 

 .has escalated بووه   ته شه نه كردن  له   ڕوو 
به خشیوه   شه رعییه تی  خوداوه   ناوی  به   كوشتن 
له م  توندوتیژ  ملمالنێی  سه ره كیی  ئاڕاسته ی  به  
له   ته نانه ت  تازه یه   داهێنراوی  كه   ڕۆژه ماندا، 
ده شبێته   كه   و،  توندڕه وانه كانیش  توندوتیژییه  
ئه مریكا  ده ره وه ی  سیاسه تی  بۆ  مه ترسی  مایه ی 
و، بۆ ئه و شیكارانه ی كه  به  دووی داڕشتنی ئه و 
 Treverton, Gregg, ده گه ڕێن،  سیاسه ته دا 
xi ,2005 Gibran and Yost«. له  سه رنجدانی 
دراوه   ئه وه   سه رنجی  كۆششه كاندا  سه رجه می 
بواری  له   ته نانه ت  تازه یه ،  ملمالنێ   جۆره   ئه م 
په یوه ندیی نێوده وڵه تیشدا، له وه  قورستره  كه  بیری 
لێ ده كرێته وه ، چونكه  »ڕۆڵی ئایین له  په یوه ندییه  
نێوده وڵه تییه كاندا و له  په یوه سته یی به  ملمالنێ  و 
به  به رپاكردنی ئاشتیشه وه ، به شێوه یه كی به رفراوان 
ددان پێدانراو و ده رككراوه ، به اڵم هه ر به وشێوه یه ش 
 ,2006 Silvestri ، ماوه ته وه  كه  ناكۆكیی له سه ره
1«. هه مان نوسه ر، به  هاوبه شی له گه ڵ نوسه رێكی 
دیكه  له و باوه ڕه دان كه  »زاراوه گه لی وه ك ئایینداری 
 ،Sprituality ڕه وانخوازی   ،Religiosity
بیروباوه ڕ Faith، بڕواهێنان Belief، بااڵتربوون 
هه ستی   ،Sacred پیرۆز   ،Transcedence
 ،Sence of belonging بوون  به  شتێك  سه ر 
تێكڕا   ،Identity ناسنامه   Cultureو  فه رهه نگ  
هێندێك   یان   –Notion بۆچوون  له   توخمگه لێكن 
ئایین  Synonymously–ی  هاومانا  وه ك  جار 
مانای  تێكڕایان  له ڕاستیدا  به اڵم  به كارده هێنرێن، 
تایبه تی خۆیان هه یه . وه ك به  هاوشێوه  زانراوه كانی 
عه لمانییه ت، بیرۆكه ی ئایین به شێوه یه كی ڕێژه یی، 
پێكهاته  فه رهه نگيی و كۆمه اڵیه تییه كه ی ڕۆژئاوایه  
جوزئی،  به شێوه یه كی  پێناسه شه وه ،  ڕووی  له   و، 
 Silvestri and Fba چاكسازییه ،   به روبوومی 

 .»14 ,2015
گشتیمان  تێگه یشتنێكی  بۆئه وه ی  به سه   هێنده  
هه بێ  له باره ی چه ند ئاڕاسته یه كی بیری ئه كادیميی 
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به رجه سته ی  زانایه كی  چه ند  زانستییانه ی  و 
نێوده وڵه تییه كان  په یوه ندییه   بواری  له   ڕۆژئاوا، چ 
سیاسه تی  بواری  له   ئه وانه ی  ڕوانگه ی  له   چ  و، 
داڕێژه رانی  له   یا  كارده كه ن،  ئه مریكا  ده ره وه وه ی 
ئه و سیاسه ته ن. گرنگه  لێره دا سه رنجی خوێنه ری 
به ڕێز بۆ ئه و ڕاستییه  ڕابكێشم كه  ئه وانه  نه  ئیسالم 
به  به رپرسی ئه و ملمالنێ  ئایینییه  تازه یه  داده نێن و، 
ده خه نه   توندوتیژییه ك  هه ر  ئۆباڵی  له خۆڕاش  نه  

ئه ستۆی بیری ئیسالمی و مسوڵمانانه وه .
     

بهشىدووهم:كهركووكوملمالنێیئایینی:
 1–زهمینهیگشتی:

نێوان  له   كه ركووكدا،  بینراوی  مێژووی  له  
هێزه   له الیه ن  نه ك  كه ركووكدا،  خه ڵكی  خودی 
سه پێنه ران  زۆر  به   خۆ  و  نامۆ  و  داگیركه ره كان 
نه ك  ملمالنێ ،  دیكه ی  جۆری  كه ركووكدا،  به سه ر 
ملمالنێی ئایینی هه بووه . به شێك به  ملمالنێی نێوان 
دیكه ش  به شی  و،  ده ده ن  له قه ڵه م  نه ته وه كانی 
حيزب و به رژه وه ندیی دیكه ی له  پشته وه  ده بینن. 
هه ستی  كردنی  بریندار  هه وڵی  ئه وه ی  بێ   به نده ، 
هیچ كه سێك بده م و، ته نانه ت بێ ئه وه ی ئاماژه ی 
ڕاسته وخۆ و ڕوونیش بۆ هیچ یه كێك له و ڕووداو 
و  ده ست  هه میشه   پێموایه   بكه م،  كاره ساتانه   و 
هه یه   ملمالنێیانه دا  له و  ده ره كی  به رژه وه ندییه كی 
به اڵم  هه یه .  له به رده ستدا  ته واویشم  به ڵگه ی  و، 
نوسینه   ئه م  بواری  ئه ویان  بناغه دا  له   چونكه  
ناشمه وێ   و  ناده م  له  قه ره   خۆمی  لێره دا  نییه ، 
برینی كۆنی ئه و شاره  بكولێنمه وه . به اڵم هێنده ی 
په یوه ندیی به  ملمالنێی ئایینییه وه  هه یه ، ئه گه رچی 
زاڵكردنی  به   یا  پێشینه ،  مه به ستی  به   كه سانێك 
ملمالنێیه كه ،  ڕووكاری  و  ڕواڵه تيی  بنه مای  بێ  
پڕوپاگه نده ی  له   نائاگایانه   په یڕه ویكردنی  به   یان 
كۆتایی  له   وه ك  ده ره كی،  به رژه وه ندییه كی  هه ر 
تاقه   ناوی  ده كه مه وه ،  ڕوونیان  داهاتوودا  باسی 
»شااڵوی  به   كه ركووك  دڵته زێنی  ڕووداوێكی 

ئاسوورییه كان دژی خه ڵكی كه ركووك« ناوده به ن، 
نوسراو  ڕای  نوسراوه دا  ئه م  داهاتووی  به شی  له  
و بیستراوی سه رچاوه كانی خۆم ده خه مه  ڕوو و، 
سه رچاوانه وه ،  ئه و  خودی  له   خۆشم،  به ڵگه كانی 
ئه و بۆچوونه  ده خه مه  ڕوو  مایه پووچیی  له باره ی 
كه  ئه و ملمالنێیه  ملمالنێی كه ركووكییه كان نه بووه  
باری  و  هه ڵه شه یی  قوربانیی  بوونه ته   ئه وان  و، 
قورسی ملمالنێی هێزی ده ره كيی و، ته نانه ت الیه نی 
ده ستدرێژكاریش، كه  یه كێك بووه  له  ئامرازه كانی 
جێبه جێكردنی ئه و ملمالنێ  ده ره كییه ، هه ر فڕی به  

كه ركوكییه كانه وه  نه بووه .

2–تهنهانموونهیبهههڵهلێكدراو:
یاده وه ریی  له   و،  سه رچاوه یه كدا  چه ند  له  
ڕووداوێكی  كه ركووكدا  خه ڵكی  ته مه نانی  به  
ڕوخساره   ئه و  ڕواڵه ت  به   كه   هه یه   دڵته زێن 
ملمالنێی  له ڕووی  كه ركووك  ڕووناكه ی 
له   ڕووداوه ش  ئه و  ده ڕووشێنێ .  ئایینییه وه  
سه رچاوه كانی به رده ستمدا به  هێرشی ئاسووری 
شاری  خه ڵكی  سه ر  بۆ  یه كان  »تیاری« 
سه رچاوه ی  چوار  هه ر  ئه گه رچی  كه ركووكه . 
و  نوسه ره   هه مان  هی  دوانیان  كه   به رده ستم، 
مێژووییه وه ،  ڕووی  له   دووه میان،  ناوه ڕۆكدا  له  
ئه وه   له سه ر  جه خت  یه كه میانه ،  پوخته یه كی  هه ر 
توێژه ی  ئه و  هێرشی  ڕووداوه كه   كه   ده كه ن 
بۆ سه ر مسوڵمانانی  یه كانه   فه له  – مه سیحی – 
شیكردنه وه ی  به   بوون  خه ریك  به اڵم  شاره كه ، 
ڕوو.  ده خاته   بۆ  دیكه مان  شتێكی  ڕاستییه كان 
به ڵگه دار  كتێبه   به رده ستم  سه رچاوه ی  كۆنترین 
العراقیه ( الوزارات  )تاریخ  گرنگه كه ی  ئێجگار  و 
)عبدالرزاق  عێراق  ناسراوی  مێژوونووسی  ی 
ڕووداوه كه ،  زه مینه ی  نوسه ره   ئه م  الحسنی(یه . 
به ڵگه   كۆمه ڵێك  به ڵكو  ڕوو،  ده خاته   ته نها  نه ك 
تیاری  به   په یوه ندییان  بناغه دا  له   كه   ده هێنێته وه ، 
چۆن  و،  هه یه   موسڵه وه   یه كانی  ئاسووری–   –
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ناڕه زایی  مایه ی  بۆته   خۆی  كاتی  گێڕانه وه یان، 
بۆ  ده كات  زه مینه  خۆش  بۆیه  سه ره تا  ده ربڕین، 
سه ردێڕی  له ژێر  و،  كێشه كه   بناغه ی  ناساندنی 
له   ئاسوورییه كان   – العراق  فی  »اآلثوريون 
و  توێژه   ئه و  كێشه كه ی  پاشخانی   « عێراقدا 
ڕوو:  ده خاته   شێوه یه   به م  كێشه كان  سه رجه می 
» ئینگلیز له  باكووری عێراقدا كۆمه ڵه  خه ڵكێكیان 
پاشماوه ی  گوایه   پاساوه ی  به و  نیشته جێكرد 
ئاسوورییه كانی نیشته جێی كۆنی عێراقن. خه ڵكه كه  
ناوی »تیارییه كان«یان لێ  نابوون و، ئینگلیزیش 
وشه ی »ئاسوورییه كان«یان بۆ به كارده هێنان و، 
پتر هی گونده كانی توركیا بوون نه ك گونده كانی 
له الیه ن  زۆریی چه وساندنه وه یان  به هۆی  عێراق. 
توركه كانه وه  ده ستیانكرده  كۆچكردن به  ژماره ی 
به ریتانی  حكومه تی  عێراق.  بۆ  گه وره   زۆر 
كه   نیزامیدا،  هێزی  له   سه رباز  كرده   به شێكیانی 
و،  ده كرد  كاریان  خۆیاندا  فه رمانده یی  له ژێر 
سوودیان لێوه رده گرتن بۆ لێدانی ئه و بزووتنه وه  
و  ناوه ند  و  واڵتدا  باكووری  له   نیشتمانییانه ی 
ڕق  مایه ی  بووه   كه   به رپابوون،  باشووریدا 
هاواڵتیانی  و  ئه وان  نێوان  له   زۆر  كینه یه كی  و 
سووربوونی  واڵتدا.  –ڕاسته قینه –ی  شه رعی 
ئینگلیزیش له سه ر نیشته جێكردنی ژماره ی ئێجگار 
زۆری ئه م نامۆیانه  له  لیوای موسڵدا و، به خشینی 
هێندێك به خششی تایبه ت پێیان، پتر بووه  مایه ی 
ڕقلێهه ڵگرتن و تێڕوانینیان به  چاوێكی دوژمنكارانه . 
سه ربازه كانیشیان كه  ده ڕۆیشتن جۆره  لوتبه رزيی 
پتر  بۆیه   بوو،  پێوه دیار  به خۆنازینه وه یه كیان  و 
له  نێوان  ده مه قاڵێ   هه ڵگرتن.  لێ   ڕقیان  خه ڵكه كه  
كۆمه ڵێكی ئه مان و چه ند موساڵوییه ك له  بازاڕی 
» العتمه«ی موسڵ له  15 ی ئابی 1923دا ڕوویدا 
و زۆری نه ما بوو ببێته  مایه ی كاره ساتێك، ئه گه ر 
پۆلیس فریای هه لومه رجه كه  نه كه وتبان. ده ره نجام 
18 كه سی كوژراو و بریندار له و ڕووداوه  كه وته وه . 
بۆیه  ڕۆژنامه كان ده ستیانكرده  هێرشكردنه  سه ر 

بۆ  به  مایه ی مه ترسی  له  عێراق و،  ڕووكردنیان 
ئاسایش و ئوقره ی عێراقیان له قه ڵه مدان. 

ناڕه زایی  برووسكه ی  په یتا  په یتا  هه روه ها 
ده ڕژایه   عێراقدا  له   بوونیان  به   به رانبه ر 
بوونیانه وه   له باره ی  به رپرسان  گه وره   سه ر 
بۆیه    .»176/1  ،1978 الحسنی  موسڵدا،  له  
حكوومه تی  كاریگه ریی  له ژێر  عێراق،  حكومه تی 
به ریتانیادا ناچار بوو ئه م به یاننامه یه  به ناوی ئه و 
 « المطبوعات  »مديرية  به   فه رمییه ی  دامه زراوه  
به یانێكی  به ڕێوه به ره كه ی  واژۆی  به   ناسراوه ، 
كه   بكات  ئه وه ش  له سه ر  جه خت  و  باڵوبكاته وه  
نه بوون  نامۆ  »ده ستتێوه رده ری  ئاسوورییه كان 
موسڵ  لیوای  دانیشتوانی  له   به ڵكو  واڵته دا،  له م 
توركه كان  گشتیدا  جه نگی  له   و،  جووتیارانین  و 
كردوون  ناچاریان  و  چه وساندۆته وه   ئه مانیان 
كه   ئێستاش  وا  بهێڵن،  به جێ   خۆیان  شوێنه كانی 
ئه و به ربه ستانه ی ڕێگه ی گه ڕانه وه یانی بۆ واڵت 
به وپێیه ی  بۆی  گه ڕانه وه   نه مان،  گرتبوون  لێ  
په یوه ندیی  بێگومان  ڕه سه نین.  دانیشتووانی  له  
دۆستانه ی نێوان ئه وان دانیشتووانی دیكه ی لیوای 
چونكه   بووه .  گونجاوییدا  ئه وپه ڕی  له   موسڵ 
چینه   پاڵپشتیكردنی  و  یه كبوون  به   پێویستمان 
یه كگرتوودا  دیمه نێكی  له   گه ل  جۆربه جۆره كانی 
هه یه ، هیچ پاساوێك بۆ ئه و پڕوپاگه ندانه  نابینین 
یه كێتیی عێراق ده گه یه نێت  به   ئه وپه ڕی زیان  كه  
گه ڕانه وه ی  ده زانین  دوور  به   ئه وه   ئێمه ش  و، 
ئه م ژماره  كه مه ی ئاسوورییه كان بۆ واڵته كه یان 
ببێته  مایه ی دوودڵيی و مه ترسی، الحسنی 1953، 
 .«  177-176/1  ،1978 الحسنی  و   126-125/1
ئه م به یانه  له  ژماره  99 ی 1ی تشرینی یه كه می 
1923 ڕۆژنامه ی فه رمیی »الوقائع العراقیه« ه وه  

وه رگیرا بوو. 
به رفراوانی  ناڕه زایی  زایه ڵه ی  ئه مه   دیاره  
خه ڵكی بوو به رانبه ر به  شااڵوی گه وره ی هه اڵتنی 
تیارییه كانی گونده كانی توركیا بۆ نێو خاكی ئه و 
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ده وڵه تی  له الیه ن  به كارهێنانیان  و،  عێراق  كاته ی 
داگیركاری توركیاوه  له  ڕیزی ئه و سوپا تایبه ته ی 
له وان پێكهێنرا بوو و، ناوی »سوپای لیڤی«ی لێنرا 
بوو. وه ك مێژوونووسی ناوبراو جه ختی له سه ر 
ده كات »موساڵوییه كان سۆزی دڵیان به و به یانه ی 
»به ڕێوه به رێتیی چاپه مه نییه كان« دانه مركایه وه  و 
ئه و كاره ساتانه ی سووك نه كرده وه  كه  به سه ریاندا 
و  سازكردن  خۆ  به   خه ریكبوون  بۆیه   هاتبوو، 
زه مینه  خۆشكردن بۆ تۆڵه سه ندنه وه ی كوژراوانیان 
 .»177/1  ،1978 الحسنی  خۆیان،  له   داكۆكی  و 
بۆیه  وه زاره تی ناوخۆ ناچاربوو بروسكه یه ك بۆ 
موته سه ڕیفییه تی موسڵ بنێرێ  و، تێیدا باس له وه  
بكات: » ئه و لیڤییانه ی له  ڕه واندزدان ناگه ڕێنه وه  
بۆ مسڵ و... ئه و لیڤییانه ی ماونه ته وه  به م نزیكانه  
له  مووسڵه وه  ده نێردرێن بۆ كه ركووك، هه مان س. 
و ل.« سه رباری ئه مه ش پێ  ده چوو هێشتا هه ر 
بكه ن  دزه   توركیاوه   له  سنووری  ئاسوورییه كان 
بۆ موسڵ، كه  ئه مه  خه ڵكی ئه و شاره ی نیگه ران 
كردبوو، بۆیه  شا فه یسه ڵ له  1923/11/7 دا ڕووی 
بارودۆخه كه   لێكۆڵینه وه ی  پاش  و،  كرد  له وێ  
بروسكه یه كی به م ده قه  بۆ »محسن السعدون«ی 
سه رۆكی وه زیران نارد: »دڵی موساڵوییه كان پڕه  
ئاسوورییه كان  مه سه له ی  و،  تووڕه یی  و  ڕق  له  
من  بۆیه   ژێرخۆڵه مێشه .  ئاگری  و،  ئاڵۆزه   زۆر 
به   مه سه له كه یان  تا  دواخست  خۆم  گه شته كه ی 
ته واوی چاره سه ر بكرێ ، ئه ویش به  گواستنه وه ی 
گۆڕینی  له سه ر  سوورم  من  و،  موسڵ  له   لیڤی 
شوێن – یان پایه  – یان، چونكه  وا من وێرانییه كه  
به  چاوی خۆم ده بینم. به اڵی هه ره  مه زنیش ئه وه یه  
كه  ئه م سه ربازانه  له ژێر سه ركردایه تیی ئه فسه ره  
شتێك  بێت  بڕیار  ئه گه ر  خۆ  به ریتانییه كاندان. 
شانشینیی  مه به ستی   – شانشینی  ئایا  ڕووبدات، 
و،  به ریتانییه كان  خوێنی  ده توانێ ت   – عێراقه  
س،  )ه.  ئه ستۆ  بگرێته   ئه فسه رانیان،  به تایبه ت 

 .)178-7

ئه م به شه  له  چاپه كه ی ساڵی 1953 دا نه بوو. 
1923/10/15دا  له   حكومه ت  ئه مه ش  ده ره نجامی 
»حكومه تی  كه :  ڕایگه یاند  و،  ده ركرد  به یانێكی 
عێراق بڕیاریدا رێگه  نه دات به  هیچ كه سێك، هه ر 
كهس ێك بێت، بێته  نێو خاكی عێراقه وه ، ئه گه ر پێشتر 
حكومه تیش  وه رنه گرتبێ .  حكومه تی  ڕه زامه ندیی 
مۆڵه تی هاتنه  ناوه وه  به  كه س نادات، مه گه ر پاش 
لێكۆڵینه وه  و تاوتوێكردنى  هه ر داخوازییه كی له و 
 ،1953 تایبه ت،  به شێوه یه كی  و  هه ریه كه   جۆره ، 
126/1 و 1978، 1/ 178«. به اڵم سه رنج ده درێت  
ئه گه ر  سه عدوون،  بۆ  فه یسه ڵ  شا  نامه كه ی  كه  
نزیكه ی  نه بێ ،  نوسینیدا  به رواری  له   هه ڵه یه ك 
به یانه ی حكومه ت  23 ڕۆژ پاش ده رچوونی ئه م 
ده ره نجامی  به یاننامه یه   ئه م  نابێ   بۆیه   نێردراوه  

ئه و داخوازییه  بێت. 
له  ئه سڵی بابه تی په یوه ست به  »كاره ساته كه ی 
له  الپه ڕه كانی »  كه ركووك«ه وه ، هه مان نوسه ر 
تا   141  ،1978 ساڵی  چاپه كه ی  ی   203 تا   198
146 ی چاپه كه ی 1953«ی ته رخانكردووه  بۆ ئه م 
مه سه له یه  له ژێر سه ردێڕی » اقتتال فی كركوك – 
كوشتارێك له  كه ركووكدا« كه  پوخته كه ی له  چه ند 

دێڕی داهاتوودا ده خه ینه  ڕوو.
    پاش ئه وه ی كاره ساته  گه وره كه ی كه ركووك 
به  ده ره نجامی پشتگوێ  خستنی حكومه تی عێراق  
تیارییه كانی  سزادانی  به   خۆی  یاسایی  ئه ركی 
بازاڕی  له   تاوانه ی  به و  به رانبه ر  ده زانێ ،  موسڵ 
» العتمه  »ی موسڵدا پێی هه ڵسان، مێژوونووسی 
ناودار و خاوه ن خامه ی خاوێنی عێڕاق له  كتێبی 
)تاریخ الوزارات العراقیه (دا به رپابوونی ڕووداوه كه  
به   سه ر  كه سێكی  چه ند  بۆئه وه ی  ده گێڕێته وه  
سوپای لیڤی، كه  له  بازاڕی گه وره ی كه ركووكدا 
له  ده مه قاڵێ  ده بن  خه ریك  پێویستی  كڕینی  به  
ده بێته   ڕووده دات  هاواڵتیدا  یه ك  و  ئه وان   نێوان 
بریندار  سه ربازه كان  له   یه كێك  و،  شه ڕ  مایه ی 
ده بێت و، ئه وانی دیكه  هه ڵدێن بۆ سه ربازگه كه یان 
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به   پاش ماوه یه ك  ده به ن.  بۆ هاوڕێیانیان  په نا  و 
كه ره سته ی كوشتن و وێرانكردنه وه  دێن و ته قه  
ده یانبینن.  جاده دا  له   كه   ده كه ن  هه ركه سێك  له  
دوو پۆلیس هه وڵیاندا ڕێگه  له  شه ڕنانه وه  بگرن، 
)موراد  ئه وه   پاش  كوشتیانن،  لیڤی  سه ربازانی 
له سه ر  كه ركووك،  پۆلیسی  به ڕێوه به ری  به گ(ی 
بڕیاریدا  به ریتانی،  پۆلیسی  ئه فسه ری  داخوازیی 
خۆیاندا  مه ركه زه كانی  له   پۆلیس  هێزه كانی 
ناچاربوون  خه ڵكی  بۆیه   ده رنه چن.  و  بمێننه وه  
كوژراوه كان  ژماره ی  بكه ن.  خۆیان  له   داكۆكی 

گه یشته  )56( كه س و )4(یش بریندار بوون.
بۆ  كه   ده كات  ئه وه   بۆ  ئاماژه   پاشان 
ده وروبه ری  عه شيره ته كانی  كه   دواتر،  ڕۆژی 
بۆ  خۆیان  ده زانن،  ڕووداوه كه   به   كه ركووك 
تۆڵه كردنه وه  ئاماده  كرد و، پۆل پۆل ڕوویان له  
به ریتانیا  بااڵی  نێردراوی  به اڵم  كرد.  كه ركووك 
ئه وان،  گه یشتنی  پێش  و،  كرد  ده ستپێشخه ریی 
نێوان  »چه مچه ماڵ«ی  به ره و  ئاسوورییه كانی 
»سلێمانی« و »كه ركووك« گواستبۆ وه . هه روه ها 
بااڵی  نوێنه ری  )ه.دۆبس(ی  به یاننامه یه ی  ئه و 
خۆی  خه مباریی  كه   باڵوده كاته وه   ئینگلیزیش 
به ڵێنی  و،  ده رده بڕێت  كاره ساته وه   ئه و  له باره ی 
ئه فسه ره   ده ستبه جێ   كه   ده دات  تێدا  ئه وه شی 
به ریتانییه كان، ده ست به  لێكۆڵینه وه  له و ڕووداوانه  
بكه ن و، هه ركه سێكی ئه و لیڤییانه  ئۆباڵی بخرێته  
زیانلێكه وتووان  و  بدرێت  سزا  توندی  به   ئه ستۆ 

قه ره بوو بكرێنه وه .
كه   ده كا  له وه ش  باس  گێڕانه وه یه   ئه م 
موته سه ڕیفی پێشووتری كه ركووك )فه تاح پاشا( 
عه بدولمه جید  و،  الیبرد  بااڵ  نوێنه ری  كه   بوو، 
له   كه ركووكی  شاره وانیی  سه رۆكی  یه عقووبیی 
شوێنیدا دامه زراند. له باره ی ئه و پاره یه شه وه  كه  
عه بدولمه جید  برای  صافی(ی  )عبدالله  درابووه  
یه عقووبی بۆ دابه شكردنی به سه ر زیانلێكه وتووانی 
 )200000( به   سه رچاوه یه   ئه م  كاره ساته كه دا، 

ده شڵێت   و،  ده كات  باسی  دووسه د هه زار ڕوپیه  
واته   خه رجكراوه ،  به شێكیان  بۆ  نیوه ی  ته نها 
ده قی  هه روه ها  خورادووه .  ڕوپیه ی  هه زار  سه د 
به ناوی  كه   عێراقیش،  حكومه تی  به یاننامه ی 
)مديرية المطبوعات(ه وه  باڵوكرده وه  و، كه  هه وڵی 
شاردنه وه ی ڕاستییه كانی تێدا به  ڕوونی ده بینرێت. 
هه روه ها له  »ڕاپۆرتی تایبه تی به ریتانییه كانیشه وه  
ڕووداوه كه ی  له   ده گوازێته وه »  په ره گرافه   ئه م 
كه ركووكدا ژماره یه ك له  مسوڵمانان له الیه ن دوو 
كه   كوژران،  تیارییه كانه وه   -  حظيرة – ی  په ل 
هه ركه سێك  له   ته قه یان  و  ڕۆیشتن  شاردا  به ناو 
به ڵگه شه وه   به   بیانبینیایه ».  ئه وان  كه   ده كرد 
ده خاته   ڕووداوه كان  ئۆباڵی  مێژوونووسه   ئه م 
ئه ستۆی حكومه تی ئه و سه رده مه ی عێراقه وه  و، 
جه خت له سه ر ئه وه ش ده كات كه  داوه ری كردنی 
به رپرسانی ئه و كاره ساته  هه ر ڕواڵه ت بوو، نه ك 

ڕاسته قینه .
شیعر(ی  و  یاداشت  خانه قا:  )یاداشتی  كتێبی 
خوالێخۆشبوو »شێخ ڕه ئووف خانه قا«، دووه مین 
گێڕانه وه ی  گرنگیی  باسه یه .  ئه م  سه رچاوه ی 
له   بووه   یه كێك  خۆی  كه   له وه دایه   پیاوه   ئه م 
چاوی  به   ده یگێڕێته وه   ئه وه ی  و،  شایه تحاڵه كان 
خۆی بینیونی، بۆیه  پوخته ی ته واوی ده گێڕمه وه  
بۆ  سه رچاوه كان،  گێڕانه وه ی  جیاوازییه كانی  و، 
له ژێر  ڕه ئووف  شێخ  ڕوو.  ده خه مه   ئه مانه ت، 
ناونیشانی دوورودرێژی »شه ڕی ئاسوورییه كان 
ته ڕه ف  له   ئه هالی  كوژرانی  كه ركووك  له  
ئاسوورییه كانه وه  و، سوتان وتااڵنكردنی بازاڕی 
كه ركووك«دا و، له  الپه ڕه  43 وه  تا نزیكه ی كۆتایی 
ئه وه ی  بۆ  ده دات.  باسه   به م  درێژه    50 الپه ڕه  
ناچارم  ڕوو  بخه مه   گێڕانه وه كه   ئه مانه ته وه   به  
په ره گرافی زۆری لێوه ربگرم. به  گوتنی » له بیرم 
كه ركووك  له   ئاشووری  وه قعه ی  كه   بوو  چوو 
له  جێگای خۆیدا به یان بكه م. ئه وا لێره دا ئه وه ی 
به   كتێبه كه دا  له   ده رجی –  دیتم،  به  چاوی خۆم 
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پاش  ل43.  ئه كه م«،   – ده ره جی  نوسراوی  هه ڵه  
و،  ه    1924/5/4 كه   ڕۆژه كه ،  ده ستنیشانكردنی 
بۆ  »ه وه   فه رقان   « گوندی  له   هاتنی  چۆنێتیی 
كه ركووك له گه ڵ هاوڕێی دیكه ی به ره به یانی ئه و 
هاوڕێیه كه ی  بۆ  كارئاسانی  مه به ستی  به   ڕۆژه ، 
كه   ئه حمه د،  سه ید  خانه قای  به   گه یشتنی  و، 
خاڵی نوسه ر بوو، پێش هه اڵتنی ڕۆژ. باس له وه  
قادری  مه ال  ماڵی  كردۆته   ڕوویان  چۆن  ده كات 
له   كه ركووك  ئه وقافی  سه رده مه ی  ئه و  مودیری 
گه ڕه كی ئیمام قاسمدا و، چۆن پێش ئه وه ی بگه نه  
نزیكی  له   خۆی،  دۆستێكی  ڕووبه ڕووی  ئه وێ  
بواڵقی  گه ڕه كی  له   ڕه ئووف  شێخ  خودی  ماڵی 
كردوون  ناچاری  و،  بوونه ته وه   كه ركووكدا  ناو 
ڕۆژووش  به   ئه وه ی  وێڕای  و،  ماڵیان  البده نه  
ماڵی  له   ڕۆژووه كه یان  كردوون  ناچاری  بوون، 
گێڕانه وه ی  لێره شه وه ، كه  وردیی  ئه ودا بشكێنن. 
ڕووداوه كان به ڵگه ی ڕاستییانن، دێته  سه ر ئه وه ی: 
» هێشتا نانه كه مان ته واو نه كردبوو، له  پڕێكا له  
ته قه ی  قه اڵوه   محه لله ی  له   و  بازاڕه وه   جیهه تی 
تفه نگ په یدا بوو. ته قه  و ده ستڕیژ هه تا ئه هات له  
ئه ویش  ئه پرسی،  هه ركه سێكمان  له   بوو.  زیادی 
بوو.  خه به ر  بێ   حاڵ  حه قیقه تی  له   ئێمه   وه كو 
بازاڕه وه   له   ئه وه نده ی پێ  نه چوو هێرشی زه الم 
ئاسوورییه كان  كه   و، خه به ری حه قیقه یاندا  هاتن 
و،  ناو شار  و  بازاڕ  ناو  كردووه ته   هوجوومیان 

العه الته عین خه ڵق ئه كوژن.
له م ئانه دا من و شێخ قادر و محه مه دی عه لی 
بزانین  بۆئه وه ی  سه ربان  چووبووینه   عه جه م 
وه قتێ   كوێیه !.  له   شه ڕه كه   و  ته قه كه   مه ركه زی 
ته ماشامان كرد له  جیهه تی بازاڕه وه  دووكه ڵ په یدا 
بوو و، خه به ریان هێنا كه  ئاسوورییه كان ئاگریان 
تا  له مه ودوا   ،»44/2013 خانه قا  به ردا،  بازاڕ  له  
به   و،  سه رچاوه یه   له م  سوودوه رگرتن  كۆتایی 
مه به ستی كورتكردنه وه ، ته نها ئاماژه  بۆ ژماره ی 

الپه ڕه كان ده كه م.

پێشتر شێخ ڕه ئووف باسی له وه  كردبوو كه  
نێو  به هۆی ئه وه وه  قه ده غه  بوو تفه نگ ببرێ  بۆ 
خزمه تكاره كه ی  و  خۆی  تفه نگه كه ی  بۆیه   شار، 
جێی  و  خۆی  سه رده می  ئوتێلی   – »خان  له  
هاتنه   ڕێگای  له سه ر  ێكدا  ئاژه ڵ«  حه وانه وه ی 
خانه قا  بۆ  چوونیشی  دانابوو.  شاردا  ناوه وه ی 
ئه مه وه   شوێنه كه ی  نیسبه ت  به   كه   بوو،  مه حاڵ 
ده كه وته  ئه وبه ری چه می خاسه وه  و، به  گوته ی 
خانووه   هه موو  »ئاشوورییه كان  خۆیشی 
كردبوو  ئیستیال  قه لعه یان  و  به رزه كانی سه ربان 
هه موو شاره كه دا«،  به سه ر  بوون  و، موسه لله ت 
مایینێ  توانی  ئاشنایه كی  ماڵه   یارمه تیی  به   ل45. 
په یدا بكات و بچێته  هه ردوو تفه نگه كه  له  خانه كه وه  
بێنێته وه ، كه  »له و ئانه دا سێ  چوار ته یاره ی ئینگلیز 
ل45.   ،« ئه سووڕانه وه   شارا  به سه ر  نزم  زۆر 
پاش هێنانه وه ی تفه نگه كان، ده بوو شێخ ڕه ئووف 
چونكه ،  بخوات،  فیشه ك  كردنی  په یدا  مشووری 
خۆی گوته نی: »خه زینه ی فیشه كم له  خانه قا بوو 
و  سه د   150 ناسیاوێكی  یارمه تیی  به    .45   ،«
په نجا فیشه كی بۆ په یدا كرا و »به ته واوی بووم به  
موسه لله ح، ئیتر به  پێویستم زانی كه  موقاوه مه تی 
جێگایه كی  له   ئه مویست  و،  بكه م  غه دره   ئه م 
موقابه له   قه اڵ  ئاشوورییه كانی  له گه ڵ  به رزه وه  
مزگه وتی  سه ربانی  خوسووسه   ئه م  بۆ  بكه م. 

حاجی ئه حمه د ئاغام به  موناسیب زانی«، ل46. 
له و  دیكه   كه سی  دوو  و  ئه م  ئه وه ی  پاش 
هێرشكاره كان،  له   ته قه   ده ستده كه نه   شوێنه وه  
و،  به تایبه ت  له مان  ده ستڕێژ  خه ستی  به   ئه وان 
مایه ی  ده بێته   كه   ده كه ن،  گه ڕه كه كه   سه رجه می 
پێكران و شه هیدبوونی چه ند هاوواڵتییه ك. پاش 
له گه ڵ  مه ترسیی،  پڕ  ئه وه  كۆششی خۆگه یاندنی 
شێره  پیاوێكی براده ری بۆ خانه قا و، كۆكردنه وه ی 
خه ڵكی گونده كانی ژێر ده سه اڵتی خۆی بۆ داكۆكی 
كۆبوونه وه ی »نزیكه ی 200  و،  خانه قا  له   كردن 
مه به سته   ئه و  بۆ  »له وێ   موسه لله ح  نه فه ری 
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ده كات. پوخته ی كۆتایی سه رجه می ڕووداوه كانی 
له م   « ده گێڕێته وه :  شێوه یه   به م  ئه مه ش  پاش 
حادیسه یه دا له  ته ڕه ف ئاسوورییه كانه وه  غه درێكی 
بێ  مه عنا له  كه ركووك كرا و، نزیكه ی 45 – 50 
نه فه رێك كوژرا و زۆركه س برینداركران و، بێجگه  
له مه ش بازاڕی كه ركووك به شێكی زۆری سووتا، 

له  ته ڕه ف عه شائیریشه وه  تااڵن و یه غما كرا!.
له   دوایی  ڕۆژی  و  حادیسه كه   پاش  شه وی 
ته ڕه ف ئه شراف و عوله ما و توجار و سائیره وه ، 
سووره تێكی  به   به اڵم  كرا!،  ئیجتیماعێك  چه ند 
موته فه رریق و غایه  له م ئیجتیماعانه  ئه وه  بوو كه  

بۆ ئینتیقام حه ره كه تێك بكه ین!.
له م ئیجتیماعانه  هی هه ره  گه وره ی ئه وه  بوو 
ماڵی  له   چێشته نگاو،  حادیسه كه   پاش  ڕۆژی  كه  
له   یه كێ   و،  كۆبووینه وه   نه فتچی  به گی  حسێن 
ئه عیانی ئیجتیماع من بووم. زۆر به  دوورودرێژی 
حه ماسه وه   به   زۆر  ئه شخاس  زۆر  و  كرا  قسه  
موسه لله ح  هه رچی  كه   بوون  ئه وه   ته ره فداری 
له گه ڵ ئه و عه شائیره ی كه   له »م« شاره دا هه یه ، 
بوون،  زیاتر  نه فه ر   )5000  -4500( له   ته قریبه ن 
عوموومه ن هوجووم بكه ین بۆ سه ر ئاسوورییه كان 
زۆر  من  و،  وه رگرین  خۆمان  ئینتیقامی  و 
موته حه میس بووم بۆ ئه م خوسووسه !. به اڵم هیچ 
كه ركووك  ئه هالی  غیره تی  بێ   له الیه كه وه   نه كرا. 
و له الیه كی تره وه  فه عالییه ت و دیعایه ی عائیله ی 
یه عقووبی، یه عنی عه بدوڵاڵ سافی و عه بدولمه جید 
یه عقووبی و به عزێ  ئه تباعیان كه  عائیدی ئینگلیز 
بوون و موره ویجی سیاسی ئینگلیز بوون، مانیع 
و،  نه كرێ   ئینتیقامی  هیچ حه ره كه تێكی  كه   بوون 
ئاسوورییه كان له  پێش چاومان به  سه المه تی له  

شار چوونه  ده ره وه  بۆ سلێمانی.
هه رچه ند به غیره تی سه یید محه مه دی جه باری 
له  ته ڕه ف عه شیره تی جه باری و به عزێ  ئه هالی 
دێهاتی قه ره حه سه نه وه  له  نزیك گوندی »با باڵغ« 
ڕێگا به  ئاسوورییه كان گیرا به  ئاسوورییه كان گیرا 

و، به عزێ  شه ڕیان له گه ڵ كرا، به اڵم هیچ فائیده ی 
نه بوو، دیسانه وه  چه ند كه سێكی تریش له  جه باری 
و قه ره حه سه ن كوژران و، ئه م حه ره كه ته ش بوو 

به  سه به بی زه ره رێكی تر بۆ واڵته كه !.
عائیله ی  بۆ  خێر  به   بوو  ته نها  شه ڕه   ئه م 
یه عقووبی و له  ئیعتیباریی ئه و ڕۆژه وه  به  ڕاستی 
ساحێب  به   بوون  و  ئینگلیز  پیاوماقووڵی  بوونه  
سه روه ت و حورمه ت!. یه عنی له  پاش ئه م حادیسه  
موته سه ڕڕیفی  به   كرا  یه عقووبی  عه بدولمه جید 
زۆر  كه   برای،  سافی  عه بدوڵاڵ  و  كه ركووك 
ده ستكورت په ریشان بوو )75000( حه فتاو پێنج 
هه زار ڕوپییه ی له  ته ڕه ف حوكومه ته وه  ته سلیمكرا 
بۆئه وه ی ته وزیعی بكا به  سه ر زه ره رمه نده كانا و 
بۆ  پاره ی  ئه م  وه لحاڵ  پیاوكوژراوه كانا،  به سه ر 
خه ڵق  ته هدیدی  و  پڕپاگه نده   به   و  خوارد  خۆی 
موه ففه ق بوون به  ته سكینی شاره كه  و، له  ته ڕه ف 
حوكومه تیشه وه  ته قدیركران، ل49 و 50 ». لێره دا 
گێڕانه وه كه ی شێخ ڕه ئووف خانه قا كۆتایی هات. 

خاڵیهاوبهشوجیاوازییهكانیگێڕانهوهكان:
ئه م  گێڕانه وه ی  دیكه ی  سه رچاوه كه ی 
ڕووداوانه  )نجدت كوپراوغلو(ه  له  هه ردوو كتێبی 
)صفحات من تاریخ كركوك/ مجزره  كركوك عام 
1924 ، ص381 إلی 394( و )األوائل فی كركوك/ 
 136 و   135 كركوك،ص  فی  رهیبه   مجزره   أول 
له   كه   له وه ی  هاوبۆچوونه   نوسه ره   ئه م  دا.   )
باسی  كه   به اڵم  ڕوویداوه ،  دا   1924 ئایاری  4ی 
خه ڵكی كه ركووكی ژێر ده ستدرێژی ده كات، ته نها 
)الحسنی(یه وه   له   ده بات.  ناوی  »توركمان«  به  
سه رجه می زانیارییه كان ده گوازێته وه  و، پێده چێ  
ئاماژه   به اڵم  نه بێ ،  دیكه ی  سه رچاوه یه كی  هیچ 
بۆ هیچ یه كێك له و زانیارییانه ی )الحسنی( ناكات 
كه  جه خت له سه ر ئه وه  ده كه ن ئه و ئاسوورییانه  
له  موسڵه وه  هێنراون و، ڕای گشتیش ئه وه یه  كه  
هه اڵتووی  زۆریان  هه ره   به شی  كه مه وه ،  به الی 



     46  
ژماره )22(
نیسانى
2019

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
ئه و چه وساندنه وه  گه وره یه ن كه  توركیای كه مالی 
په ناوه   له   ته نانه ت  سه پاندوویه تی.  به سه ریانه وه  
نه كه وێته   ئۆباڵه كه   كه   ده دات  ئه وه ش  هه وڵی 

ئه ستۆی ئینگلیزه وه .

بهراوردیگێڕانهوهكانوبۆچوونیمن:
پێویسته  پێش چوونه  نێو به راورده كه وه  باس 
یاده وه ریی  له   له وه  بكرێت  كه  بۆچوونێكی دیكه ، 
له باره ی  كه ركووكه وه   ئێستای  خه ڵكی  پێشینانی 
هه یه ،  كاره ساته وه   ئه و  ده ستپێكردنی  چۆنێتیی 
لیڤی  سوپای  سه ربازانی  له   دوان  گوایه   ئه ویش 
گه رماو–   – حه مام  ده چنه   و  ده بن  سه رخۆش 
بوو  پیاوان  تایبه تی  گه رماوێكی  كه   شیفا،  ی 
»جووت  یان  ڕووداوه كه وه ،  شوێنی  نزیكی  له  
حه مام«ه ، كه  پتر هی ژنان بوون و ڕێك له  بن 
واته   ئێستا،  »نائب«ی  مزگه وتی  به رانبه ر  قه اڵ 
ده روازه ی »بازاڕی حه سیر« بوون، ڕووداوه كه  
به ڕێز  شیفا  گه رماوی  ئه وه ی  ده ستپێده كات. 
گه وره كانی  له   نووسه ر  كاكه یی«ی  »هاشم 
»جووت  ئه وه ی  ده یگێڕێته وه ،  خێزانه كه یانه وه  
حه مام »یش به ڕێز »شێخ حوسێن به رزنجی«ی 
ده یگێڕێه وه .  خۆیه وه   پێش  ئه وانه ی  له   شاعیر 
به ڕێز » شێخ محمد شێخ عبدالرحمان/ی شۆرجه  
»ش، كه  نه وه ی سابیری/ ی شاعیره  و، خاڵۆزای 
له   باس  هه ر  »یه ،  به رزنجی  حوسێن  شێخ   «
له   زانیارییه كانی  و،  ده كات  حه مام«  »جووت 
له كه »وه   ئۆسمان  قادری  شێخ  صدیقی  »شێخ 
ده گێڕێته وه . باوكی ئه و شێخ صدیقه ، واته  »شێخ 
بوو  یه كێك  له كه »،  ئۆسمان  ڕه زای  قادری شێخ 
به رشانی  گولله   و  كاره ساته   ئه و  قوربانیانی  له  

كه وتبوو.  
جیاوازییان،  تێكڕای سه رچاوه كان، سه ره ڕای 
دوو  نابه جێی  ڕه فتاری  بۆ  ڕووداوه كه   سه ره تای 
ده گێڕنه وه .  لیڤی  سوپای  به   سه ر  سه ربازی 
قه ناعه ته ی  ئه و  گێڕانه وه كان  كردنی  شه نوكه و 

)الحسنی(  گێڕانه وه ی  كه   كردووم  دروست  ال 
ڕووی  له   باوه ڕپێكراوتره   و  بێالیه نانه   به ڵگه دار، 
ده رخستنی هۆكار و زه مینه ی ڕووداوه كان، به اڵم 
به  هه ر هۆیه ك بووبێت، ناچاربووه ، بۆ گێڕانه وه ی 
كاره ساته كه   هه ڵگیرسانی  ڕاسته قینه ی  هۆكاری 
»به ڕێوه به رێتیی  فه رمیی  بۆچوونی  هه مان 
عێراق  حكومه تی  به   سه ر  چاپه مه نییه كان«ی 
ڕاست  بۆچوونه   ئه م  پێموایه   به نده   بگوازێته وه . 
نییه  و، ڕێگه شی تێناچێ  له سه ر كڕین و فرۆشتنی 
شت له  دوكانێكدا ده مه قاڵه یه كی ئاوه ها ڕووبدات 
له م  بۆیه   برینداركردن.  و  شه ڕ  مایه ی  ببێته   كه  
بۆچوونی  به   گێڕانه وه ،  گونجاوترین  ڕووه وه  
ده كرا،  پێوایه   چونكه   حسه ینه ،  شێخ  ئه وه ی  من 
لیڤییه ، به  سه رخۆشیش ڕوویان  ئه گه ر ئه و دوو 
مایه ی  نه بایه ته   پیاوان،  حه مامی  كردبایه ته  
پێكدادان، به اڵم ڕووكردن له  حه مامی ژنان، به پێی 
ده بوو  و،  قورسه   ئێجگار  كارێكی  ئێمه   نه ریتی 
ئه م  له وێوه   و،  دابنرێت   بۆ  سنووری  ده سبه جێ  

ئاگره  ده ستیپێكرد.
له وه ش  باس  كه ركووكدا  خه ڵكی  گێڕانه وه   له  
له و  به رگری  بزوێنه ری  و  پاڵه وان  كه   ده كرێت  
ڕه فتاره  ناشیرینانه ی دوو لیڤییه كه  )عه لی به ستێ ( 
كه س  به داخه وه   توركمانیش،  پیاوێكی  و،  بووه  
ناوی نه زانی، ئازایانه  پاڵپشتیی لێكردووه  و، ئه و 
ئازایانه   بوون  ده وروبه ره دا  له و  كه   كه سانه ش 
هاتوونه ته  مه یدانه وه . پێده چێ  بنكه ی سوپای لیڤی، 
كه  له  بناغه دا له  شاری موسڵه وه  گوێزرابوونه وه  
هه م  بۆیه   بووبێ .  نزیكانه   له و  كه ركووك،  بۆ 
هه م  و،  گرتووه   قه اڵشیان  به رزه كانی  شوێنه  
ڕووداوه كه   شوێنی  كردۆته   ڕوویان  ڕاسته وخۆ 
گه رماوی   – شوێنه كه وه   هه ستیاریی  به هۆی  و، 
سوپایه كی  كه   لیڤی،  هێزی  بوونی  و   ،– ژنان 
به ریتانیاوه   ئه فسه رانی  له الیه ن  و،  بوون  تایبه ت 
چه كدار  باشیش  چه كی  به   و،  پێدرابوون  مه شق 
كرابوون، ئه وا ئاسایی بووه  ئه و كاره ساته ی لێ  
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نێوان  له   كه س،  شه ست  نزیكه ی  و،  بكه وێته وه  
پێنجیان  و  په نجا  نزیكه ی  كه   بریندار،  و  كوژراو 
كوژراو بوون، ببنه  قوربانی. )الحسنی(، به  ڕوونی 
ئۆباڵی سه رجه می ڕووداوه كان، به وه ی  و به جێ  
خستۆته   موسڵیشه وه ی  1923ی  ئابی  15ی 
ئه ستۆی ئینگلیزه وه . ده كرا له ڕووی هاوسۆزییه وه  
ڕێگه  به  تیاری – ئاسووری –یه كان، كه  به هۆی 
و  شوێن  هه اڵتبوون،  توركیاوه   له   چه وسانه وه  
بكرێت  دابین  بۆ  ژیانیان  گونجاوی  هه لومه رجی 
ئه وه ی  بۆ  ڕابهێنرێن  بدرێت  ئه وه ش  هه وڵی  و، 
نێو  بۆ  هێنانیان  به اڵم  بكرێن.  كۆمه ڵ  به   تێكه ڵ 
داگیركه ر  سوپایه كی  پێكهێنانی  شاره كان، 
مه شقپێكردنی سه ربازیی  نێرینه كانیيه وه ،  له الیه ن 
و،  سه رده مه   ئه و  پێوه ره كانی  به   پێشكه وتوو، 
سه رجه می  قورسانه ،  چه كه   به و  چه كداركردنیان 
له   ئه وان  ئه وه ی  به بوونی زه مینه ی  ئه م الیه نانه ، 
بناغه دا خه ڵكانێكی چه وساوه ، داخله دڵ و هه ست 
برینداربوون و، ته نانه ت ڕقیش كوێری كردبوون، 
بكه وێته وه .  لێ   ئاوه های  كاره ساتی  ئاساییه  
و  الواز  عێراقیش،  سه رده مه ی  ئه و  حكومه تی 
پاشكۆی ته واوی سیاسه ته كانی ئینگلیز بوو، بۆیه  
له ڕاستیدا نه یده توانی هه ڵوێستی گونجاوی هه بێت 

و، له  هیچ جمگێكی ئاوه ها گرنگدا كاریگه ر بێت.
له و سه رده مانه دا ملمالنێیه كانی یه كالكردنه وه ی 
گه رمییدا  ئه وپه ڕی  له   موسڵ  ویالیه تی  كێشه ی 
توانایه كی  هه موو  كه مالی  توركیای  بوو. 
له   سه ودایه   ئه و  بردنه وه ی  بۆ  گه ڕ  خستبووه  
»كۆمه ڵه ی نه ته وه كان Nations League »و، 
ده برد  هه رشتێك  بۆ  په نای  مه به سته ش  ئه و  بۆ 
كه   ده بووه وه   ڕوون  بۆی  زیاتر  ده هاتیش  تا  و، 
ته واوی  به   خه ریكه   سه ودایه دا  له و  دۆڕاندنی 
خۆیشیدا  لێكدانه وه ی  له   ڕه نگه   ڕاستی.  ده بێته  
تیاری – ئاسووری–یه كان، كه  دیان – مه سیحی 
به ریتانیاش  ده وڵه تی  فه رمیی  ئایینی  و،  بوون   –
بنكه یه كی  به   ئه وانی  ئه وا  بوو،  مه سیحی  هه ر 

ئه وپه ڕی  به   بۆیه   زانیبێت.  توركیادا  له   ئینگلیز 
دژی  هه مان شتی  ده یچه وساندنه وه .  دڕنده ییه وه  
سه رجه می پێكهاته كانی ناتورك، به  كوردیشه وه ، 
په یڕه و ده كرد و، پێشتریش له  ده وڵه تی عوسمانیدا 
هه بوو. دوور نییه  ئینگلیزیش له الیه ن خۆیانه وه ، بۆ 
به رپه رچدانه وه ی سیاسه تی دڕندانه ی كه مالییه كان، 
سه ربازی،  سیاسی،  به رژه وه ندیی  بۆ  به اڵم 
دژایه تی  پایه كانی  به هێزكردنی  و  پڕوپاگه نده  
توركیا له  عێراقدا، هه وڵیاندابێ  ئه م توێژه  چه كدار 
هه ر  بكێشن.  نازیان  ئاسایی  له   پتریش  و،  بكه ن 
له م بواره دا بوونی توركمان له  عێراقدا، كه  ئینگلیز 
ده زانین،  عێراقدا  له   توركیای  درێژه پێده ری  به  
كاریگه ری  و،  ڕاسته   ئه وه   سه لماندی  مێژووش 
كافرن  ئینگلیز  كه   توركیا  پڕوپاگه نده ی  گه وره ی 
سه رجه می  ناڕه زاییه كانی  له   وه ك  عێراقدا،  له  
ئه و  ئه مانه   تێكڕای  شاره كانی عێراقدا ده ركه وت، 
ته شه نه كردنی  كه   ده كه نه وه   پشتڕاست  ڕاستییه  
له   ناكۆكی،  خراپه كانی  دیارده   سه رجه می 
به ژه وه ندییه كانی  ملمالنێیه ی  ئه و  بۆ  جه وهه ریدا، 
ته نانه ت  لێره شه وه   ئینگلیز و تورك ده گه ڕێته وه . 
سه ربازانی  نابه جێیه ی  ڕه فتاره   ئه و  ناوبردنی 
ئاسوورییه كان  ده ستدرێژیی   « به   لیڤی  سوپای 
»، به  ڕه نگدانه وه یه كی مه به ستداری پڕوپاگه نده  و 

ده ستوپێوه ندی توركیا له  عێراقدا ده زانم.
به ڵگه دارترین  و  متمانه پێكراو  كه   )الحسنی(، 
زه مینه   په رده ی  بێ   گێڕانه وه ی  سه رچاوه ی 
 ، /1924 ئایاری  4ی  كاره ساتی  گشتییه كانی 
 – دیان  كه   ده سه لمێنێ   به ته واوی  ڕاستییه   ئه و 
ده ستیان  ته نها  نه ك  كه ركووك،  مه سیحی – ی 
نه بووه ،  ڕووداوه شدا  ئه م  به شۆكه یه كی  هیچ  له  
به ڵكو خۆشیان هه ر له ژێر ئاگری لیڤییه كانی سه ر 
قه اڵی كه ركووك بوون. له و سه رده مه دا له  قه اڵدا 
غه یری مسوڵمانی كورد و توركمان، جووله كه  و 
مه سیحیش هه بوون. ئه مانه  به  » گاوری قه اڵ –  
زۆرم  »ناسرابوون.  گاوری  قلعه   توركمانی،  به  
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كنه  و پشكنین كردن بۆئه وه ی ئایا له  یاده وه ریی 
مه سیحییه كاندا، كه  ئێستا ته نها ئه وان ماونه ته وه  و، 
هه رئه وانیش له  تێگه یشتنی گشتییه كه ی »هێرشی 
كه ركووكییه كان«دا  سه ر  بۆ  ئاسوورییه كان 
كاره ساته یان  ئه و  ئۆباڵی  كه   واتێبگه ین  ده كرێ  
ده خرێته  ئه ستۆ. به اڵم له  یاده وه ریی سه رجه می 
ئه وانه دا سووسه م كرد، نه ك هیچ هاوسۆزییه ك 
به   به ته واوی  به ڵكو  نییه ،  ده ستدرێژكاره كان  بۆ 
كاره ساتێكی نامۆ و دزێوی ده زانن. له  یه كێك له  
كه ناڵه كانی ته له فزیۆن، پێموایه  كه ناڵی كه ركووك 
خه ڵكی  دژی  داعش  شه ڕی  گه رمه ی  له   بوو، 
مه ترانی  بوو،   2016 ساڵی  پێموایه   عێراقدا، 
مێژوویی  برایه تیی  شانوباڵی  به   كه ركووك 
نموونه یه كی  به   و  هات  كه ركووكدا  پێكهاته كانی 
له و كه سانه ی  یه كێك  زانی.  ئه م شاره ی  گه شی 
له   ئایینی  ملمالنێیه كی  جۆره   هیچ  ڕه تیكرده وه  
مێژووی كه ركووكدا هه بووبێ  خاتوو » په روین 
»یه .   1954 له دایكبووی  ئه ڵاڵوێردی،  یووسف 
كه ركووكه   قه اڵی  مه سیحییه كانی  له   خانمه   ئه م 
له   بوو  یه كێك  باپیری  »ئه ڵاڵوێردی«ی  و، 
شار  خۆشه ویسته كانی  و  دیار  كه سایه تییه  
یه كه مین  دانه ری  نه كردبێ   هه ڵه شم  ئه گه ر  و، 
چه ندین  هه روه ها  كه ركووك.  له   ده رمانخانه یه  
كه ركووك  له   باپیرانیان  و  باوك  كه   كاكه ییش، 
له وانه ش  هه یه ،  بۆچوونیان  هه مان  بوون، 
كاكه یی.  كاكه یی، هاشم  نه وزاد محه مه د  نوسه ر 
مسوڵمانی  چه ندین  به   چاوم  له مانه ش  جگه  
شاره كه  كه وتووه ، كه  له  شوێنی خۆیدا ئاماژه م 
كه   دیكه ش  كه سانی  و،  كردووه   ناوه كانیان  بۆ 

زانیاریی ئه وتۆیان ال نه بوو.

نموونهیهكیئێجگارپرشنگداری
لێبوردهییئایینیلهكهركووكدا:

ئه مه ی لێره دا تۆماری ده كه م له  به ڕێز »شێرزاد 
و،  بیستوومه   »یه وه   تاڵه بانی  محه مه د  ئه حمه د 
به ده ستخه تی خۆشی الم پارێزراوه . ناوبراو ئێستا 
هاوواڵتیی ئه مریكی و ئه فسه رێك خانه نشینی ئه و 
واڵته یه  و، نه وه ی ئه و كه سه شه  كه  خاوه نی ئه م 
باسه ی ئێره یه . چونكه  ئه مه م پێشتر باڵوكردۆته وه ، 
وا لێره دا ده قه  كۆنه كه ی سه رله نوێ  باڵو ده كه مه وه  
ده كه م.  سه رچاوه یه   ئه و  ناوی  بۆ  ئاماژه ش  و، 
»له  كه ركووكدا، له  چله كانی سه ده ی ڕابوردوودا 
حاجی حه مه  صاڵح« ناوێكی ناسراو به  »حاجی 
خورما« خانێكی له  بازاڕی گه وره ی كه ركووك له  
»شلیمۆن »ناوێكی جووله كه  گرتبوو. ئه م پیاوه  له  
كۆتایی چله كاندا له  عێراق ده ركرا بۆ ئیسرائیل و، 
ته نها ده توانێ  جانتایه ك له گه ڵ خۆی ببات. به اڵم 
شته كانی  ڕۆیشتنی  پێش  ده كه وێت   ئه وه   فریای 
–  موڵكه كانی- به  ئه مانه ت به  »حاجی خورما« 
بۆ  ده چوون  ئه وانه ی  سه رده مه دا  له و  بسپێرێ . 
حه ج ده یانتوانی سه ردانی شاری قودسیش بكه ن. 
له   كه   زانی  هه واڵی »شلیمۆن«ی  حاجی خورما 
پێی  هه رچی  له وماوه یه دا  بوو  ئه وه   و،  قودسه  
بكرایه  له  سامانه كه ی شلیمۆن پێی ساغ بكرێته وه ، 
كه  سااڵنه  ده چووه  حه ج، له  ڕێگه ی خۆیدا بۆ قودس 
ده یدایه . ئه م وه زعه  تا ساڵی 1963 به رده وام بوو، 
كه  ئیدی به ته واوی ڕێگه ی قودسیش قه ده غه  كرا، 

قه ره داغی 2014، 93«.
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پێكه وه ژیانمان له گه ڵ 
ئایینه كانی تردا به تایبه تی ئیسالم 

مێژوویه كی دێرینی هه یه.

كيميا،  له   به كالۆريۆس  هاوار/هه ڵه بجه ،  گوندى   1970 دايكبووى  له  
ده مه ته قێی گرووپی گوڵنار له گه ڵ ئاكۆ شاوه یس هاوارى )ده لیلی كاكه ییه كان(

ئاكۆ شاوه يش مه جيد
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گوڵنار: سه ره تا چۆن كاكه یی ده ناسێنیت؟
كوردانه ،  دێرینی  ئایینێكی  كاكه یی  ئاكۆ: 
ئایینێكی ته واو كوردییه ، به پێی ده قه  پیرۆزه كه ی 
له   پێنجسه د ساڵ  )كه  سه رئه نجامه ( كه  مێژووی 
له و  ئه زه لییه ،  ئایینێكی  یارسانه   ئایینی  مێژووی 
هه بووه ،  ئایینه   ئه و  درووستبووه   دنیا  ڕۆژه وه  
خودا خۆی هه موو ئه و قۆناغانه ی كه  ئایینه كانی 
ئایینی شه ریعه ت خۆی  ده گاته   تا  تێپه ڕیوه ،  پێدا 
پێغه مبه رانه ی  ئه و  و  دابه زاندووه   ئایینانه ی  ئه و 
له   چاكسازبن،  بۆئه وه ی  خه ڵك  بۆ  ناردووه  
ئیسحاق( )سوڵتان  وه ك  یه كێكی  له ڕێی  كۆتاییدا 

ئایینه كه   كه   ئێمه   به   گه یاندووه   ئایینه ی  ئه و  ه وه  
كراوه  به  چه ند بازنه یه كه وه  و پشتاوپشت بۆ ئێمه  

ماوه ته وه .
ئایینێكی  ده ڵێی  كه   چییه   مه به ستت  گوڵنار: 

ئه زه لییه ؟
ئاكۆ: له  ده قه  پیرۆزه كاندا واهاتووه  كه  ئه و ئایینه  
سه ركرده كانی  درووستبووه ،  دنیا  ڕۆژه وه ی  له و 
دروستكردووه  و  مه راسیمێكیان  ئایینه   ئه و 
ئه و  پێش  له   به اڵم  دانراوه ،  ئایینه   ئه و  له وكاته وه  
ئایینه شه وه  ئایینی تر هاتوون، ئه وه  ئیراده ی خوا 
خۆی بووه  كه  به  قۆناغ ئه و ئایینانه ی دابه زاندووه  
و  كاكه یی  )ئایینی  حه قیقه ت  ئایینی  كۆتاییدا  له   و 
وه ك  پێده گوترێت(  حه قیشی  ئه هلی  و  یارسان 

ئایینێك دابه زێنراوه ته  سه ر زه وی.
گوڵنار: سوڵتان ئیسحاق بۆچی له و مێژووه وه  

ده ستپێده كات كه  جه نابت ئاماژه ت پێكرد؟
ئاكۆ: له به رئه وه ی سوڵتان ئیسحاق داڕێژه ر و 
بنه مادانه ری ئایینی یارسان بووه ، ئاشكرای كرد بۆ 
خه ڵك له  شوێنێكدا كه  له  ڕۆژهه اڵتی كوردستاندایه  

پێی ده ڵێن: شێخان.
گوڵنار: جیاوازی ناوه كانی كاكه یی و یارسان و 

ئه هلی حه ق چین؟
هه رسێ  حه ق  ئه هلی  كاكه یی،  یارسان،  ئاكۆ: 
پیرۆزدا  )سه رئه نجام(ی  كتێبی  له ناو  ناوه كه  

عێراقدا  له   گشتی  به شێوه یه كی  به اڵم  هاتوون، 
عه ره به كان به  )كاكه یی( ناوبراون، و فارسه كان به  
)ئه هلی حه ق( و )یارسان(یش له ناو كۆنترین ده قی 
له  نزیكه یی  به   ئێمه دا كه  ده وره ی )شاخوه شێن(ه  
ئایینی  ده قی  ژیاوه   كۆچيدا  467ی   –  406  نێوان 
یارسانمان  ئێمه   كه :  باسیكردووه   له وێدا  كه   هه یه  

پێده ڵێن یان یاران.
له   مه به ستت  كوردییه ،  ئایینێكی  گوتت  گوڵنار: 
شوێنكه وتووه كانی  هه موو  ئایا  چییه ؟  كوردبوون 
كوردان  بۆ  ته نها  په یامه كه   سه ره تا  یا  كوردن، 

هاتووه ؟ ئه مه  پشتبه ستووه  به  چ به ڵگه یه ك؟
هاتووه   ئایینه كه وه   له ناو  په یامه كه ی  ئاكۆ: 
هاتووه ،  كورد  بۆ  دیاریكراویی  به   ئایینه كه ش  كه  
به ره و  دواتر  بووه  و  لوڕستان  له   ناوه نده كه ی 

هه ورامان كشاوه  و پاشتریش به ره و شاره زوور.
ئایینه كه   گوتت  كه   ئه وه وه   له باره ی  گوڵنار: 
كورد  بۆ  دیاریكراویش  به   و  ئه زه لییه   ئایینێكی 
ئه زه له وه  كورد هه بووه  و بوونی  له   ئایا  هاتووه ، 

هه بووه ؟
یارسان  ئایینی  بنه ماكانی  له   یه كێك  ئاكۆ: 
مرۆڤانه ی  ئه و  ئه وه یه   مه به ستی  )دۆناودۆنه (، 
له ناو  ڕوحه كان  جیل  به   جیل  دروستكراون  كه  
ئایینی  بنه ماكانی  له   یه كێك  هاتووه ،  جه سته كاندا 
ئه و  كه وابوو  )دۆناودۆنه (یه ،  ئه و  یارسان 
پێغه مبه رانه ی یا ئه و یارانه ی كه  له  ئایینه كانی تردا 
هه ن له ناو ئایینه كه ی ئێمه شدا هه ن، به اڵم به ناوێكی 
له   یا  كه  شه ریعه ت  نوسراوه   ده قه كاندا  له ناو  تر، 
له وێدا  ئێمه   یارانه ی  ئه م  كه   زه رده شت  ده وره ی 
ناویان چی بووه  و  ئیشیان چی بووه . بۆ نموونه  
بۆ  ناردوویه تی  ئیالهی  زاتی  كه   كه س  یه كه م 
ئه گه ر  عه لی  ئیمامی  بووه ،  عه لی  ئیمامی  مرۆڤ 
ئیمامی  ئه وا  نه بێ،  خودا  خۆشه ویستی  له به ر 
بۆ  شمشێری  و  بووه   عه ره ب  پیاوێكی  عه لی 
ئیسالم وه شاندووه ، به اڵم ئیمامی عه لی له  ئایینی 
له به ر  دانراوه ،  پیرۆز  زۆر  كه سێكی  به   كاكه ییدا 
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ئیمامی  چونكه   بووه ،  پیرۆز  خوا  خۆشه ویستی 
عه لی ئه وه نده  خۆشه ویست بووه  خوا زاتی خۆی 
دوای  تریش  كه سێكی  چه ند  سه رشانی،  ناوه ته  
شاخوه شێنی  مانی،  باڵۆڵی  وه ك:  هاتوون  ئه و 
ئه وانیش  دوای  سه رگه تی،  باباناوسی  لوڕستانی، 
سوڵتان ئیسحاقی به رزنجی هاتووه ، دوای ئه ویش 
ده گه نه   كه   ڕۆژهه اڵت  له   هه ن  تر  كه سێكی  چه ند 
یانزه  خانه دان، وه ك: خان ئاته ش، ئاغا سێ براكه  
هه یه ،  خۆیان  ده وره ی  شێوه   به هه مان  ئه وانیش 
به   هه یه ،  خۆیانیان  تایبه تی  كتێبی  و  ڕێوڕه سم 
بۆچوونی ئه وان زاتی ئیالهی چووه ته  ناو جه سته ی 

هه ر یه كێك له  ڕابه رانی ئه و تایفانه وه .
كورده كان  ته نها  ئایا  كه   ئه وه شه وه   له باره ی 
په یڕه وكار و شوێنكه وته ی ئایینه كه ن )وه ك ئه وه ی 
كه   ئه وانه ی  ئێستا  ئایینێكی كوردییه (،  كه  گوتمان 
په یڕه وی ئایینی یارسان ده كه ن كورد و فارس و 
توركن، له كاتێكدا ئایینه كه  بۆ كورد دابه زیوه ، به اڵم 
به   نووساون  په ڕجوویه ك  به   هه ریه كه یان  ئه وانه  
ئایینه كه وه ، بۆ نموونه  توركه كانی ته برێز به هۆی شا 
برایمه وه  كه  كوڕه زای سوڵتان ئیسحاقه  هاتوونه ته  
ناو ئایینه كه وه ، كوڕێكی هه بووه  نه  زمانی هه بووه ، 
نه  بیستوویه تی، زانیویه تی كه  شا برایم په ڕجوو و 
موعجیزه ی هه یه  و له  به غدا داده نیشێ، كوڕه كه ی 
حه وشه ی  ناو  هێناوییه تی  كه   به غداد،  بۆ  هێناوه  
گه ڕاوه ته وه ،  بۆ  زمانی  و  بیستن  په رستگاكه ی 
خوێندۆته وه  و  ئێمه ی  ئایینییه كانی  ده قه   ئه ویش 
سه رئه نجامه كه ی بردووه  و كردوویه تی به  توركی،  
له  ئێراندا به  زمانی توركيی و فارسی ده خوێنرێت 

و ئێستا شوێنكه وتوویان هه یه . 
كه   كرد  به وه   ئاماژه ت  جه نابت  گوڵنار: 
له الیه ن سوڵتان  كۆكردنه وه ی  هه وڵی  سه رئه نجام 
ئیسحاقه وه  بووه ، به اڵم با بپرسین به رهه می بیر و 

ئه ندێشه ی كێ بووه ؟
ئاكۆ: ئه گه ر به  وردی بته وێ تێبگه ی سه رئه نجام 
واته  )نه تیجه  و ئه نجام و كۆكراوه (، وه ك پێمگوتی 

ئایینیدا،  ده قی  له   بووه   ساڵ   500 كۆكراوه ی 
و  یارسان  كه   بارودۆخه ی  و  زرووف  ئه و  به اڵم 
كاكه یی تێدا ژیاوه  بارودۆخێك بووه  كه  نه توانراوه  
ده قه كان به ته واوی بگه یه نرێنه  شوێنی خۆیان یا به  
ته واوی بپارێزرێن، بۆ نمونه  كۆنترین ده ق كه  بۆ 
ئێمه  تائێستا مابێته وه  ده قه كه ی باڵۆڵی ماهییه ، كه  
خه ڵكی  ماهی  باڵۆڵی  باڵۆڵه  شێت،  ده گوترێت  پێی 
لوڕستانه  و له  سه رده می هاروونه  ڕه شیددا چۆته  
و  قسه كانی  به اڵم  ناودێركراوه ،  شێت  به   به غداد، 
نوكته كانی زۆر ئاقاڵنه  بوون، بۆیه  ئێمه  پێی ده ڵێین 
ئێمه   به یتێكی بۆ  ته نها 30  له  ئێستادا  باڵۆڵی دانا، 
بۆره كه یی  سدیق  دكتۆر  قسه ی  به   ماونه ته وه ، 
تاراندا  مۆزه خانه ی  له   به یته ش   30 ئه و  ده ڵێ  كه  
كتێبه كه دا  له   به اڵم  نه مبینیون،  من  به اڵم  هه ن، 
به یته ی   30 ئه و  بووه ،  به وشێوه یه   كه   نوسراوه  
كه  ماوه ته وه  له ناو كتێبی )سه رئه نجام(یشدا هه ن، 
 190 نزیكه ی  لوڕستانی  شاخوه شێنی  ئه وه   دوای 
بارگه ی هه یه  و زۆر فراوانتره ، به اڵم ئه ویش هه ر 
نوقسانه  و به  ته واوكراویی نه گه یشتۆته  ده ستمان. 
شاخوه شێندا  سه رده می  له   كه   ڕووداوانه ی  ئه و 
نین،  سه رئه نجامدا  له ناو  هه ندێكیان  ڕوویانداوه  
له به رئه وه  به شێكی سه ره كی لێفه وتاوه ، دوای ئه و 
باوه  سه رهه نگی ده ودانی كه  خه ڵكی )ده ودان(ه  له  
ڕۆژهه اڵت و له  نزیك شاری پاوه یه ، به اڵم خۆی له  
ته وێڵه دا ژیاوه  و ئێستاش مه زاره كه ی له  ته وێڵه یه ، 
ده قه كانی،  له   ماوه ته وه   كه م  به شێكی  ئه ویش 
بۆ  تێدایه   ئاماژه یان  هه موویان  ده قانه   ئه م  به اڵم 
باباناوسی  ئه وانیش  دوای  كاكه یی،  ڕێوڕه سمی 
سه رگه تی ده ركه وتووه  كه  خه ڵك به  )بله  شێت(یان 
ناوبردووه ، )سه ره نجام(ه كه ی باباناوس زۆر كامل 
و ته واوه ، به اڵم زمانی نووسینه كه ی كه  هه ورامییه  
زۆر قورسه  و ته نانه ت خه ڵكی خۆشمان باش لێی 
تێناگه ن، به اڵم زۆر كامله ، زمانه كه ی زۆر قورسه ، 
له به رئه وه شه  ده ستكاریی زۆر زۆر كه می كراوه ، 
یا ده توانم بڵێم ده ستكاریی هه ر نه كراوه ، له به رئه وه  
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ئێمه ی  ئێستای  مه رجه عی  كه   بڵێم  ده توانم  من 
باباناوس  دوای  سه رگه تییه .  باباناوسی  كاكه یی 
حه زره تی سوڵتان ئیسحاق دێت كه  له  به رزنجه وه  
هاتووه ، ئه وان داوایان كردووه  كه  ئێمه  ئه و سڕڕ و 
نهێنییه ی كه  له  دڵماندایه  )كه  له  سنگی باباناوس و 
شاخوه شێن و باڵۆڵی ماهیدا بووه ( ده مانه وێ ئه مه  
به  ئیجرای ئایین بكه ین، ئه و خه ڵكی كۆكردۆته وه  
)نزیكه ی 1200 كه س( و پێی گوتوون بڕۆنه  )هاوار، 
به رزنجه ، هیربێ، پاوه (و خه ڵك بانگ بكه ن تا پێتان 
كه س   1200 چۆنه ،  ئایینه   ئه م  ڕێوڕه سمی  بڵێم 
بوونه ته   كه سیان   200 ته نها  به اڵم  كۆبوونه ته وه ، 
خۆیان،  ماڵی  چوونه ته وه   دیكه   ئه وانی  و  كاكه یی 
پێی  پێكردووه  و  ده ستیان  ڕێوڕه سمه كان  له وێوه  
نیشانداون كه  چی بكه ن، بۆیه  به  سوڵتان ئیسحاق 

ده ڵێن: دامه زرێنه ری ئایینه كه . 
یا  هه موویان  ئایینه كان  سه رچاوه ی  گوڵنار: 

ئاسمانین یا زه مینین، هی ئێوه  كامیانه ؟
هه م  كاكه یی  ئایینی  بڵێین  ده توانین  ئاكۆ: 
ئێمه دا  ئایینی  له   ئاسمانیشه ،  هه م  زه مینییه  و 
ده بێ باوه ڕت به وه  هه بێ خوا زاتی خۆی ده دا به  
كه سێك، به  بڕوای ئێمه  ئه و كه سه ی كه  زۆر زۆر 
زیره كه ، ئه و كه سه ی كه  ده نگی زۆر خۆشه ، ئه و 
ئه و كه سه ی  به هێزی هه یه ،  بیرۆكه ی  كه سه ی كه  
كه   چه مكانه   ئه و  ئێمه   الی  هه یه ،  به هره یه كی  كه  
بیرۆكه ی  و  زیره كی  و  )ده نگخۆشی  باسمكردن 
به هێز( ئه وانه  به هره  و به خشیی خودایین الی ئه و 
كه سه ، شتێك نییه  كه  په یوه ندی به  خودی خۆیه وه  
ئه و  كه موكورته ،  و  نوقسان  كه   ئه وه شی  هه بێت، 
كه سه ی چاوێكی نییه ، ئه و كه سه ی زمانی نییه ، ئه و 
كه سه ی داماو و هه ژاره  تا مردن، به  بڕوای ئێمه  
ئه ویش هه ر جه زایه كی خواییه  به رامبه ر به میشیان، 
ئیتر چه ند ده خایه نێت و چۆن ده بێت ئه وه  شتێكی 
گه ردووندا  له   كه   شتانه ی  ئه و  له به رئه وه   تره ، 
ئه ویش  كه   پشته وه یه   له   ده ستێكیان  ڕووده ده ن 
هه مان  ئایینه كانیشدا  له   له وانه یه   گه وره یه ،  خوای 

پله ی حه قیقه ت كاتێكه  كه  خوا  شت هه بێت، به اڵم 
ده ڵێ:  ئێمه دا  ئایینه كه ی  )له   هه ڵده بژێرێت  كه سێك 
دایه (  قورئانی  و  هه ڵبژارد  محه مه دی  خۆی  خودا 
یاخود  بكه م  محه مه د  باسی  ئه گه ر  من  له به رئه وه  
قورئان بخوێنم هیچ گوناهم ناگاتێ به پێی ئایینه كه ی 
خۆم، چونكه  ئه ویش )ئایینی ئیسالم( ئایینێكه  وه ك 
باقی ئایینه كانی تر، له ناو سه ره نجامیشدا باسكراوه  
خۆی  خودا  و  پیرۆزه   ئایینێكی  )ئیسالم(  كه  

محه مه دی هه ڵبژاردووه  و ئه و كتێبه ی داوه تێ.
هه ركه سێك  ئێوه   ئایینی  به پێی  كه وایه   گوڵنار: 
پێی  خوا  و  سیفه تێكه   ئه وه   بێ  تێدا  به هره یه كی 

به خشیوه ؟
پله یه ،  به   به اڵم  خواییه ،  سیفه تێكی  به ڵێ  ئاكۆ: 
بینی  خه ونم  من  ده ڵێی  تۆ  زۆرجار  نموونه   بۆ 
ئه و  سه ره نجام  و  بینی  شته م  ئه و  خه ونمدا  له   و 
ئه وه   ئێمه   بڕوای  به   هات،  به سه ردا  شته شم 
بۆیه   پێبه خشیویت،  شته ی  ئه و  خودا  كه   ساتێكه  
ئێمه  زۆرتر له گه ڵ جیهانی )باتن نه ك زاهیر( ئیش 
ده كه ین، سه ركرده كانی ئێمه  وه ك سوڵتان ئیسحاق 
كه   زانیوه   باتینه وه   له باره ی  شتیان  باباناوس  و 
ئێمه  نایبینین )ئه وه ی كه  ئیسالمییه كان پێی ده ڵێن 
ده به ستین(،  باتین  به   ئێمه  پشت  ده ڵێن  یا  عیرفان 
ئه و جۆره  سه ركردانه ش له ناو مسوڵمانانیشدا هه ن، 
ئێمه  به و كه سه  ده ڵێین گه یشتۆته  پله ی حه قیقه تی 
ته واو، پێی ده ڵێین: شامیوان واته  خوا میوانییه تی، 
یا  خوله كێكه   بۆماوه ی  میواندارێتییه   ئه و  جا 
ماوه ی  بۆ  زۆرجاریش  خوله ك  ده   یا  چركه یه كه  
ساڵێك و ده شگونجێت بۆ هه موو ژیانیشی بێت، بۆ 
نموونه  سوڵتان ئیسحاق تا ئه و كاته ی دیار نه ماوه  
ئاگای له  هه موو شتێك بووه  و موعجیزه ی زۆری 
هه بووه  و خه ڵكێكی زۆریش چوونه ته  به رده می و 
بۆمانی  ئه و شته  ده زانی  تۆ  ئه گه ر  پێیان گوتووه  
بكه وه ،  زیندوو  بۆ  كه سه مان  ئه و  یا  بده ،  ئه نجام 
ئه ویش ئه و شتانه ی هه بووه ، چۆن حه زره تی عیسا 
پێیان گوتووه  مردوومان بۆ زیندوو بكه وه  و كوێر 
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و به ڵه كمان بۆ چاره سه ر بكه ، ئه ویش ئه و شتانه ی 
كردووه  بۆئه وه ی بڕوای پێ بكه ن، به  هه مان شێوه  

ئه و نمونانه ش له  ئایینه كه ی ئێمه دا هه ن. 
گوڵنار: بنه ما و ئه ركانه  چه سپاو و نه گۆڕه كانی 

ئایینی ئێوه  چین؟
ئاكۆ: هه ركه سێك یارسان بێت و الی ئێمه  بێت 
ده بێ چوار كۆڵه كه  هه ن له  بیری نه چن: )ڕاستی، 
هه بێ  قه ناعه تت  قه ناعه ت(،  خۆنه ویستی،  پاكی، 
به و شته ی كه  هه ته ، بۆ نمونه  تۆ له ناو خێزانێكی 
هه ژار له دایك ده بیت ئه وه  ڕه زایه تی خوایه  كه  تۆ 
به وشێوه یه  له دایكبوویت، به اڵم مانای ئه وه  نییه  تۆ 
تا ده مری ده بێ سه رت كز بكه یت و هیچ نه كه یت و 

بڵێی خوا ڕه زایه تی له سه ر ئه وه یه .
و  پێش  یا  پله به ندین  بنه مایانه   ئه و  گوڵنار: 

پاشكردنیان ئاساییه ؟
ئاكۆ: حه زره تی شاخوه شێن ده فه رمووێت: 

یارسان وه ڕا، یارسان وه ڕا 
ڕای حه ق ڕاسییه ن، بڕانان وه ڕا
ڕاستی و پاكی، نیستی و ڕه دا
قه ده مه  و قه ده م تا وه  مه نزڵگا.

)نیستی واته  خۆنه ویستی، ڕه داش واته  ڕه زایه ت 
و قه ناعه ت( ده ڵێ: ئه وه ی له گه ڵ ئێمه یه  و تا ئه و 
كاته ی خۆی ده ناسێ و له  هه ر ژیانێكدا بێ ده بێ 
له سه ر ئه م چوار بنه مایه  بڕوا كه  ڕاستییه ، پاكییه ، 
ئه مانه   خوا،  ڕه زامه ندی  له گه ڵ  خۆنه ویستییه ، 
وه ك  كه س  هه موو  ده بێ  و  به رزن  سیفه تانێكی 
ئااڵ چاویان لێ بكا، بۆیه  ئێستا ئه گه ر له  كه سێكی 
)وه اڵ  ده ڵێت:  له باره مانه وه   بپرسیت  مسوڵمان 
درۆش  هیچكات  به اڵم  ناكه ن،  نوێژ  كاكه ییه كان 
ناكه ن، ڕه مه زان ناگرن به اڵم خیانه ت و دزی ناكه ن، 
واین؟  ئێمه   بۆچی  ڕاسته (.  و  جوانه   مامه ڵه یان 
چونكه  ئه و سیفه ته مان له  بنه ماكانه وه  هاتوون كه  
به   بكه ین،  مامه ڵه   ڕاستی  به   بڵێین،  ڕاستی  ده بێ 

پاكيی و ڕاستی له گه ڵ خه ڵكدا بجووڵێیته وه .
یا  نه بێت،  تیا  ئه مانه ی  كه سێك  ئه گه ر  گوڵنار: 

یه كه م كه س 
كه  زاتی ئیالهی 
ناردوویه تی بۆ مرۆڤ
 ئیمامی عه لی بووه . 

مه رجه عی ئێستای 
ئێمه ی كاكه یی باباناوسی 
سه رگه تییه . دوای باباناوس 
حه زره تی سوڵتان ئیسحاق 
دێت كه  له  به رزنجه وه  
هاتووه.

ئایینه كه مان ئایینێكی 
ویراسییه  )پشتاوپشت(، كه س 
بۆی نییه  له  خۆیه وه  بێته  ناو 
ئایینه كه مانه وه .

الی ئێمه  ئه گه ر كچێك شوو 
بكات به  كوڕێكی مسوڵمان یا 
ژن بێنێت له  مسوڵمانان ئیتر 
هیچ په یوه ندییه كی ئایینی به  
ئێمه وه  نامێنێت
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به شێك له و چوار بنه مایه ی تیابێت؟
ئاكۆ: ئایین به  پله یه  وه ك قوتابی ده توانی نمره ی 
به ده ستبهێنیت،  70ش  ده توانی  به ده ستبهێنیت،   90
ده توانی 50ش بهێنیت، ئه وانه ش كۆمه ڵێك بنه مان 
و له  هه موو ئایینێكدا هه ن و له  ئایینی ئیسالمیشدا 
جێبه جێ  بنه ماكان  هه موو  توانیت  ئه گه ر  هه روان، 
ئایینه كه ت  هه موو  زاهیری(  )به   ئه وا  بكه یت 
جێبه جێكردووه ، ئیتر نازانین الی خوا چۆن چۆنییه ، 
چونكه  تۆ ته نها به  زاهیری یاساكانی ئه و ئایینه ت 

جێبه جێكردووه .
گوڵنار: ژماره ی شوێنكه وتووانی ئایینی كاكه یی 

چه نده ؟
هه زار   200  –  150 نزیكه ی  عێراقدا  له   ئاكۆ: 
كه سه ، به اڵم بۆ كۆی گشتی هه موو شوێنكه وتووان 

له  دنیادا ئامارێكی وردمان له به رده ستدا نییه .
چییه   شوێنكه وتوو  وه رگرتنی  مه رجی  گوڵنار: 
الی ئێوه ؟ ئایا ئایینێكی داخراوه  یاخود ته بشیريی 

و كراوه یه ؟
ویراسییه   ئایینێكی  ئایینه كه مان  ئاكۆ: 
)پشتاوپشت(، كه س بۆی نییه  له  خۆیه وه  بێته  ناو 
هاتووه :  ئایینیدا  ده قێكی  له   به اڵم  ئایینه كه مانه وه ، 
و  بوو  بێزار  خۆی  ئایینه كه ی  له   كه سێك  )ئه گه ر 
به شێوه یه ك له  شێوه كان خۆشه ویستی هه بوو بۆ 

ئایینه كه ی تۆ ده توانی وه ری بگریت(.
ئایینی  له   من  ئه گه ر  چییه   مه رجه كه ی  گوڵنار: 
خۆم بێزار بووم و خۆشه ویستیشم بۆ ئایینی تۆ 

هه بوو؟
ئاكۆ: ده قێك هه یه  باسی شێخ سه فی ئه رده بیلی 
ئه و  سه فه وییه كانه ،  گه وره ی  باپیره   كه   ده كات 
ئیسحاقه وه ،  سوڵتان  حه زره تی  به   بینیوه   خه وی 
پێی  و  سوڵتان  بۆالی  هاتووه   خه ونه كه یدا  له  
گوتووه  من ده بم به  كاكه یی، سوڵتانیش ئه وی به  
شیاو زانیوه  و ڕێوڕه سمیان بۆ كردووه  و هاتۆته  
ئه ویشی  نه بووایه   ئه گه ر  ئایینه كه مانه وه ،  ناو 

وه رنه ده گرت.

چ  كاكه ییدا  په یامی  له   نه ته وه یی  بیری  گوڵنار: 
جێیه كی گرتووه ؟

كه   ده كه ن  له وه   باس  ده قه كان  له   زۆر  ئاكۆ: 
تر  زمانه كانی  چۆن  كوردییه ،  ئایینێكی  ئه مه  
بۆ  ئایینه ش  ئه م  هه یه ،  خۆیانیان  تایبه تی  ئایینی 
له باره ی  ئێمه   جیهانبینی  به اڵم  دابه زیوه ،  كورد 
ئه و  هه مان  ده كه ین  باسی  ئێمه   كه   خوایه ی  ئه و 
جیهانبینییه یه  كه  هه موو ئایینه كانی تر باسی ده كه ن 
ئیسحاقیش  سوڵتان  به   له به رئه وه   ده یپه رستن،  و 
باوه ڕمان  ئێمه   له به رئه وه   عاله م،  شای  ده ڵێین 
له و  ئیتر  نه بوو  یارسان  هه ركه سێك  نییه   به وه  
ئێمه   الی  بڕیاره   ئه و  دۆزه خه وه ،  ده یخه نه   دنیا 
سه ره كی  ئایینی   72 ئێمه   بڕوای  به   چونكه   نییه ، 
ئایینانه   له و  یه كێك  هه ركه سێك  هه یه ،  جیهاندا  له  
به ڕاستی بگرێ له  ڕۆژی ئاخیره تدا خۆشه ویستی 

خوا ده بێت.
گوڵنار: قسه یه ك هه یه  ده ڵێ كاكه یی باوه ڕی به  

بوونی خوا نییه ؟
هه یه ،  خوا  به بوونی  باوه ڕمان  بێگومان  ئاكۆ: 
ئیسحاق  سوڵتان  نه بێ  خوا  له به ر  ئه گه ر  ئێمه  
زاتی  ئه گه ر  ئێمه   بڕوای  به   عیسێیه ،  شێخ  كوڕی 
خوا له  جه سته ی سوڵتاندا نه بووایه  و موعجیزه ی 
نه بووایه  و ئه و كتێبانه ی بۆ ئێمه  به رهه م نه هێنایه ، 
ئێمه  هه ر شوێنكه وتووی خوا ده بووین، ئێمه  پێمان 
ده ڵێن: )یاران یا ئایینی یاران(، ئێمه  به  خودا ده ڵێین: 
حه ق  حه ق،  ئه هلی  ده گوترێت  پێی  ئێران  له   یار، 
كێیه ؟ خوایه . بۆیه  ده ڵێم ته ریقه تێكی سۆفیگه رییه،  
خوا  ده یه وێ  سۆفیگه رێتییه وه   له ڕێگه ی  چونكه  
بچێت  تێپه ڕكات  شه ریعه ت  ده یه وێ  بدۆزێته وه ، 
ماریفه ت  بۆ  بچێت  ته ریقه ته وه   له   و   ته ریقه ت  بۆ 
شه ریعه ت  حه قیقه ت،  بگاته   ماریفه ته وه   له   و 
ئایینه كاندا  له   خوا  كه   شه ریعه تانه ی  له و  بریتییه  
ئه و  ته ریقه ت  ناردوونی،  باڵویكردوونه ته وه  و 
كه   باڵوبووه ته وه   لێ  جۆره های  كه   ته ریقه تانه یه  
هه ركه سه  و به جۆرێك جێبه جێی ده كات، ماریفه ت 
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پله ی  به   ده گه ی  ناسی  خۆتت  كه   خۆناسینه ، 
حه قیقه ت، ئه مه  شێوه یه كی ده روێشانه ی مرۆڤێكی 
له و  یه كێك  حه قیقه ت.  بگاته   بۆئه وه ی  ئاساییه  
ئه وه یه   پێده ناسرێته وه   ئێمه ی  ئایینی  كه   شتانه ی 
كه  كه سێك الی ئێمه  بیه وێت ده روێش بێ و دونیا 
ته رك بكات و بگات به  پله ی حه قیقه ت ده بێ ڕیازه  
بكێشێ، ده بێ چه ندجار چله گیر بێت، چل ڕۆژ خۆی 
له  شوێنێك حه سر ده كات و دینداریی خۆی ده كات 
و ده قه كان ده خوێنێته وه ، یه كێك له و شتانه ی بۆم 
له   )چله خانه (،  نووسراوه :  پیرشالیار  له   باسكردی 
پیاوێكم پرسی: )له  ئیسالمدا چله  هه یه ؟! ئێوه  وه ك 
مسوڵمان چله خانه تان له كوێ بوو؟!(، ئه وه  شتێكه  
لێی  فارسیش  به   ئێمه وه ، كه چی  ئایینی  به   تایبه ته  
نووسراوه ، مۆره كانی ئێمه ی پێوه یه ، به س ناوێرین 
هی  و  ئێمه یه   الی  چله گیریی  بكه ین،  باسی  ئێستا 
ژماره   و  چل  ژماره   هه یه ،  چله مان  ئێمه   ئێمه یه ، 
ئه و  ئه وه   له به ر  پیرۆزه ،  زۆر  ئێمه   الی  حه وت 
سوڵتان  خۆی  كاتی  كه   ده ستانه ی  ئه و  ژماره ی 

دیاری كردوون یا چل بوون یا حه وت.
گوڵنار: زمانی پێنووسراویی په یامه كه تان چییه ؟
ئاكۆ: هه ورامییه ، به اڵم ئه م هه ورامییه  نییه  كه  
ئێستا باوه  و هه یه ، ئه و هه ورامییه ی كه  په یامه كه ی 
ئێمه ی پێنووسراوه  پێی ده گوترێت: )ماچۆی كۆن(.

گوڵنار: هۆكار چییه  به  هه ورامی و به  ماچۆی 
كۆن نووسراوه ؟

ئاكۆ: له وه ده چێ له وكاته دا كه  625ی كۆچی یا 
هه ورامی  زمانی  بووه   كۆچی  حه وته می  سه ده ی 
زاڵبووبێت له  هه موو ناوچه ی لوڕستان و هه ورامان 
ئه و  ئایینه كه   مه نشه ئی  چونكه   شاره زووردا،  و 

ناوچه یه یه .
گوڵنار: ئه ی هۆكار چییه  كه  ئێستا هه ورامییه كان 

ڕێژه یان زۆر كه مه  له ناو كاكه ییه كاندا؟
له   ئیسالم  سوپای  كه   خۆی  كاتی  ئاكۆ: 
هاتووه ته   فتوحاته وه   به ناوی  كۆچیدا  18ی  ساڵی 
ناوچه ی شاره زوور و كوشتارێكی زۆری كردووه  

ڕێژه یه كی  به اڵم  ئیسالم،  بوونه ته   هه ورامییه كان 
كه  سێ  چیای شنروێوه   پشتی  له   كه   نه بێت  كه م 
ناوچه ی  ڕۆژهه اڵتیشدا  له   و ،  ده گرێته وه  گوند 
ماونه ته وه   شوێنانه   ئه و  و  كرماشان  و  لوڕستان 
ئێمه   بڕوای  به   ئه وانه   خۆیان،  ئایینی  له سه ر 

زۆربه یان زه رده شتی بوون له گه ڵ یارساندا.
كه  دوای  هاتووه   كۆنه كاندا  ئینجیله   له   گوڵنار: 
به ناوی محه مه د  دێت  پێغه مبه رێك  عیسا و موسا 
هه م  خۆی  پێش  پێغه مبه رانی  په یامی  هه م  )د.خ( 
هه ڵده وه شێنێته وه ،  پێغه مبه رانه   ئه و  پێغه مبه رایه تی 
جه نابیشت باست له وه  كرد كه  له  كتێبه كه تاندا باس 
له  هاتن و ناردنی محه مه د )د.خ( كراوه ، ئایا باسیش 
ئایینه كه ی  نه سخكردنه وه ی  ئیلغاكردنه وه  و  له  

ئێوه شی تێدا نه هاتووه ؟
ئاكۆ: الی ئێمه  نه سخ نییه ، الی ئێمه  ده ڵێ هه موو 
ئایینه كان خوا خۆی دایناون، هه ریه ك له و ئایینانه ی 
خوا بۆ قۆناغێك دایناون، ئه و هه موو قۆناغانه  )الی 
فێركردنی  واته   شه ریعه ت  ده گوترێت  پێیان  ئێمه ( 
دوای  بناسێت،  خۆی  خوای  كه   به وه ی  خه ڵك 
ئایینه كانی  و  ناسی  خۆی  خوای  خه ڵك  كه   ئه وه  
گرته به ر  ته ریقه تێكی  و  هه ریه كه   دابه زی،  بۆ 
ته ریقه تانه   ئه م  بكات،  جێبه جێ  ئایینه كه   بۆئه وه ی 
زیاد  ئایینه كان  بۆ  مرۆڤ  ماریفه تی  كه   ده كا  وا 
بكات، كه  ماریفه تی زیادی كرد خۆی ده ناسێت، كه  
خۆت ناسییه وه  ده توانی بگه یت به  پله ی حه قیقه ت، 
به اڵم هه موو كه س ناگات به  پله ی حه قیقه ت، وه ك 
پێمگوتی له  هه موو پێنجسه د ساڵدا كۆمه ڵێك كه س 
كاكه ییه كان  وه ك  ئێمه   حه قیقه ت،  پله ی  ده گه نه  
باوه   و  لوڕستانی  شاخوه شێنی  و  ماهی  )باڵۆڵی 
و  سه رگه تی  باباناوسی  و  ده وانی  سه رهه نگی 
پله ی  گه یشتوونه ته   به رزنجی(  ئیسحاقی  سوڵتان 

حه قیقه ت. 
گوڵنار: له م سه رده مه دا ڕێی تێده چێت كه سی تر 

بگاته  پله ی حه قیقه ت؟
ئاكۆ: له  دوای ئه وانیش چوار كه سی تر هاتوون 
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ئه وه   به اڵم  ئێران،  له   پله یه   ئه و  گه یشتوونه ته   و 
نێوان خۆیان و خوای گه وره یه .

حه قیقه ت  پله ی  به   گه یشتن  نیشانه ی  گوڵنار: 
چییه ؟

خه ڵكه وه   به  به رچاوی  كه سه   ئه و  ده بێ  ئاكۆ: 
موعجیزه ی هه بێت.

خاڵی  زۆرترین  ئایینێكدا  چ  له گه ڵ  گوڵنار: 
هاوبه ش و نزیكیتان هه یه ؟

ئاكۆ: له گه ڵ ئیسالمدا، زۆربه ی ئه و شتانه ی له  
ئایینی ئیسالمدا حه رامكراون الی ئێمه ش حه رامن، 
عه له وییه كان  كه   ڕێوڕه سمه ی  ئه و  زۆربه ی 

جێبه جێی ده كه ن ئێمه ش جێبه جێی ده كه ین.
گوڵنار: ئه و ڕێوڕه سمانه  چین؟

جه مكردن،  ئایینین،  ڕێوڕه سمی  ئاكۆ: 
ڕۆژووگرتن، قوربانیكردن، بوونی پیر )پیر، خه لیفه ، 

ده لیل، تالیب، كه اڵمخوان(.
گوڵنار: په یكه ر و هه یكه لی ده سه اڵتی كاكه ییه كان 

چۆنه ؟
ده لیله ،  ئه و  دوای  پیره ،  یه كه م  كه سی  ئاكۆ: 
سه ره نجامدا  له   به اڵم  كه سه ،  یه ك  ده لیلیش 
دیاریكراوه  كه  ده سته یه كه  و پێیان ده گوترێت 72 
دوای  ئێمه ،  ده لیلی  به   ده بن  ئه وان  نه وه كانی  پیر، 
ده لیل خه لیفه یه ، ئه وانیش واجباتی ئایینی جێبه جێ 
ده كه ن، خه لیفه یه كه  بۆ جه مكردن یا بۆ مه ڕاسیمی 
جه م، دوای ئه ویش فه ڕاشه  كه  خادیمه  له  جه مه كه دا.

گوڵنار: جه نابت چ پله یه كت هه یه ؟
ئاكۆ: من ده لیلم.

گوڵنار: له  ئێستادا پیری كاكه ییه كان كێیه ؟
جیاوازه ،  خۆی  پیری  ناوچه یه ك  هه ر  ئاكۆ: 
نه وه كانی  هه روه ها  ئیسحاق،  سوڵتان  كوڕه كانی 
هه بووه   مناڵیان  پێنجیان  كه   ئیسحاق  سوڵتان 
پێمگوتی  پێشتر  وه كو  ئێمه ،  پیری  بوونه ته   ئه وانه  

ئایینه كه ی ئێمه  )ویراسییه (.
گوڵنار: پیری هه ڵه بجه  كێیه ؟

میریسووره   ئه حمه دی  سه ید  ئێمه   پیری  ئاكۆ: 

كه  پیری ئه زه لیمانه ، هه ركه سیش نه وه ی ئه و بێت 
ده كرێ ببێته  پیری ئێمه .

گوڵنار: واجبات و ئه ركی ئایینیتان چییه ؟
مانگه كه   دوانزه   هه ر  بۆ  ده بێت  ئێمه   ئاكۆ: 
قوربانیمان هه بێت، واته  دوانزه  قوربانی بۆ ساڵه كه ، 
ده بین،  ڕۆژوو  به   ڕۆژ  ساڵێكدا سێ  له   هه روه ها 
مانگی  ناوه ڕاستی  ده كه ونه   ڕۆژه ش  سێ  ئه و 
له  ڕۆژووی مسوڵمانانیش  زاینییه وه ،  یه كی ساڵی 
كاتژمێر  له   ده یشكێنین،  دره نگتر  ئێمه   قورستره ، 

سێی شه وه وه  ده ستپێده كه ین بۆ حه وتی ئێواره .
گوڵنار: ئایا قوربانییه كه  له سه ر هه موو تاكێكی 

هه ژار و ده وڵه مه ندتان فه رزكراوه ؟
ئاكۆ: ئه گه ر كه سێك توانای نه بێت ئاساییه .

گوڵنار: ڕه گه زی قوربانیكراوه كه  چییه ؟
ئاكۆ: به  زۆری مریشكه  یا كه ڵه شێره .

له گه ڵ  هه ڵكردنتان  و  پێكه وه ژیان  گوڵنار: 
ئایینه كانی تردا چۆنه  و مێژووه كه ی له  كه یه وه یه ؟

ئاكۆ: مه سه له ی پێكه وه ژیانمان له گه ڵ ئایینه كانی 
تردا و به تایبه تی ئیسالم مێژوویه كی دێرینی هه یه  
دانایی  و  حیكمه ت  به   توانراوه   ناوچه كه دا،  له  
تۆمار  پێكه وه ژیان  جوانی  مێژوویه كی  هه ردووال 
بكه ن، ئێستا بڕۆره  فه رمانگه ی پۆلیس و تۆماری 
توندوتیژییه كانی به ر له  په نجا ساڵی ڕابوردووش 
وا  شتێكی  ده كه یت  سه یر  پێشده ست  بهێنه ره وه  
ڕووی نه داوه  كه  شایانی باس بێت، له گه ڵ ئه وه ش 
بوون،  ناوچه یه دا  له م  جیاواز  ئایینی  دوو  كه  
بااڵنسێك  ده بێ  پێكه وه ژیاندا  له   هه میشه   به اڵم 
به ده ست  دانیشم و هیچم  ئه گه ر من هه ر  هه بێت، 
ئه وه   بن  تۆ  الی  ده سه اڵته كان  هه موو  و  نه بێت 
پێكه وه ژیان نییه ، له به رئه وه  كاتێك ئه وه  ئه زموون 
و  ماف  داوای  ئێمه   كه   تاقیده كرێته وه   و  ده كرێت 
كه   له وكاته دا  نموونه   بۆ  بكه ین،  خۆمان  حه قی 
ئه نجوومه نی  له   كرد  كورسییه كمان  داوای  ئێمه  
تر  الیه نه كانی  كرد  هه ستمان  هه ڵه بجه   پارێزگای 
پیرۆزباییشیان  و  نه كرد  ئیمزاشیان  ناكه ن،  حه ز 
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پێیانداین،  په رله مان  بڕیاری  به   لێنه كردین، 
هیچكات  بووایه   ئه وان  ویستی  به   ئه گه ر  له وه چێ 
حیزبه كان  هه موو  ئه وه یه   ده لیله كه شی  نه یاندایه ، 
و  لێكردین  پیرۆزباییان  و  كردین  بۆ  ته له فۆنیان 
نه كرد  ئه وه یان  ئیسالمییه كان  به اڵم  بۆالمان  هاتن 
ده ڵێ  وه ك  به پێچه وانه وه   ئێمه   به اڵم  نه هاتن،  و 
كردوون،  سه ردانمان  هه ر  و  لێنه بڕیون  پێمان 
یا ساڵیادی  بووبێ،  موناسه به تێكیان  هه ركاتێكیش 
سه ردانیشمان  بووبێ  حیزبه كه یان  دامه زراندنی 
له به رئه وه   لێكردوون،  پیرۆزباییشمان  و  كردوون 
بكه ین حه قی  له و جۆره ش  گله ییه كی  ئه گه ر ورده  
خۆمانه ، ئه گه ر پێكه وه ژیان به وجۆره  بێت باشه  كه  
بااڵنسی هه ردووال بپارێزرێت، یا ده بێ تۆ ئاگات له  
الوازه كه  بێت و حه ق و مافی نه خورێت، نه ك به  
كه مینه یه .  ئه و  و  زۆرینه یت  تۆ  كه   ئه وه وه   چاوی 
له  ڕابوردوو و ئێستاشدا كێشه یه كی  به اڵم ئه گه ر 
بچووك بووبێ به  حیكمه ت و دانایی هه ردووالمان 
شایانی  كه   نه بووه   وا  شتێكی  چاره سه ركراوه  و 
و  بكات  باسی  كوردستان  ڕاگه یاندنی  بێت  ئه وه  
ده نگبداته وه  له  ناوچه كه دا. ئه و شتانه ش كه  بوون 
ئاسایین، چونكه  وه ك چۆن له ناو دوو عه شیره ت 
كێشه ی  گه ڕه كیشدا  دوو  ته نانه ت  و  گوند  دوو  و 
بچووك و ئاسایی بوونیان هه بووه ، له ناو هه ڵگرانی 
و  بچووك  كێشه   له و  ده گونجێ  ئایینیشدا  دوو 

ئاساییانه  هه بن.
گوڵنار: له  نه وه ده كاندا كه  بزووتنه وه ی ئیسالمیی 
و  به ریه ككه وتن  هیچ  بوو،  ناوچه كه   بااڵده ستی 

دژایه تییه ك له  نێوانتاندا هه بووه ؟
ئاكۆ: هیچ جۆره  به ریه ككه وتنێك نه بووه  بگره  
زۆرجار به رگریان لێكردووین، ته نانه ت ئه و كاته ش 
كه  ئه نسارولئیسالم بوونی هه بوو ناوچه كانی ئێمه  
به ده ستی ئه وانه وه  بوو، خه ڵكه كه ی ئێمه  له وێ بوو 
و ئایینی خۆی په یڕه و ده كرد، به اڵم ئه وان ده ستیان 
بۆ هیچكه س نه برد و سووكایه تیان به  كه س نه كرد 

به هۆكاری جیاوازی ئایینی.

و  جێوار  هیچ  خۆتاندا  ناوچه كانی  له   گوڵنار: 
شوێنه وارێكی په رستگا و نووسین و كاری هه ڵكۆڵین 
هه یه ؟ ئایا ئه نسارولئیسالم هیچكات هه وڵی نه ئه دا 

كه وا ئه و شوێنه  پیرۆزانه تان تێكبده ن؟
ئاكۆ: به ڵێ گه لێك ئاسار و شوێنه واری پیرۆز و 
گرنگمان هه یه  و ئه نسارولئیسالمیش چوونه  ئه وێ 

و هیچ ده ستكارییه كیشیان نه كرد.
له   چۆنه   و  چه نده   بیروباوه ڕ  ئازادی  گوڵنار: 
ئه و  له باره ی  ده بێت  چی  هه ڵوێستتان  كاكه ییدا، 
و  زه رده شت  و  ئیسالم  ده بێته   كه   كاكه ییه ی 

مه سیحی؟
هیچ  تر،  ئایینه كانی  باقی  وه ك  ئێمه ش  ئاكۆ: 
له   شوێنكه وتوویه كی  كه   بكات  حه ز  نییه   ئایینێك 
له   واز  یان  تر  ئایینێكی  بۆ  بچێت  ئایینه كه یه وه  
ئایینه كه ی بهێنێت، به اڵم ئه گه ر كه سێكیش ئه وه ی 
هیچ  ئێمه   بووبێت(  هه رچی  )هۆكاره كه ی  كردبێ 
به رامبه ری  ئیجرائاتێكمان  و  توندوتیژی  جۆره  
كردووه   شووی  هه یه   ئافره تمان  ئێمه   نه كردووه ، 
ئێستا  تا  كاره كه ی  و  كه س  مسوڵمان  كه سی  به  
نه  هیچیان پێگوتووه  نه  په یوه ندی كۆمه اڵیه تیشیان 
هه یه   نموونه یه كیش  ئه گه ر  پچڕاندووه ،  له گه ڵی 
پێمخۆشه  ئێوه  به ره وڕوومانی بكه نه وه ، ئه و شتانه  
نه بووه ، به اڵم وه كو ئایین مافی به سه ر ئه و ئایینه وه  
نامێنێ، ته نانه ت ئه گه ر كه سێكی موسڵمان و كه سێكی 
یان موسڵمانه كه   ده بێ  پێكبهێنن،  مه سیحی خێزان 
ببێته  مه سیحی یان به پێچه وانه وه  ئه گه رنا ژیانیان 
به رده وام نابێت، ئه گه ریش به رده وام بێت زۆر زۆر 
ده گمه نه ، بۆیه  ده بێت ئه و دووانه  بچنه  پاڵ ئه وی 
ئێمه   الی  به اڵم  په نایدا،  له   بتوێته وه   و  تریانه وه  
ئه گه ر كچێك شوو بكات به  كوڕێكی مسوڵمان یا 
په یوه ندییه كی  هیچ  ئیتر  مسوڵمانان  له   بێنێت  ژن 
ئایینی به  ئێمه وه  نامێنێت و كه سێكی ئازاد ده بێت، 
به اڵم ئێمه  هیچ توندوتیژییه كی له گه ڵ نانوێنین، ئێمه  
مسوڵمانێك  به   كرد  ئه گه ر شووی  ئاساییه   المان 
هه رچه نده   بكات،  خۆی  په رستشی  و  نوێژ  بچێت 
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ئه وه   ئه وه شدا  له گه ڵ  دینه ،  هه مان  هه ر  ئه ویش 
هه ڵگه ڕانه وه یه  له  ئایینه كه ی خۆی.

ئایینی  تایبه تمه ندی  هه ن  شت  هه ندێ  گوڵنار: 
خۆتانه  و ئێوه  باسی ناكه ن، هۆكار چییه ؟

ئاكۆ: من باسی )دۆناودۆن(م بۆ كردن، بۆتان 
بژمێرم كه  دۆنه كان چین و كێ بوون و محه مه د 
و خالید و فاتمه  كێیه ؟ ده ی ئێوه  پێویستتان به وه  
نییه . هیچ شتێكی نهێنیش نییه ، ئه گه ر شتێكی نهێنی 
هه یه  و ئێوه  بیستووتانه  با من وه اڵمتان بده مه وه . 
ته نانه ت ماوه یه ك ده یانگوت كاكه ییه كان به  جۆرێكی 
تر مردوو ده نێژن. به اڵم دڵنیاتان ده كه مه وه  ئێمه ش 
ڕووی  و  ده نێژین  مردوو  مسوڵمانه كان  وه ك 

مردووه كه  ده كه ینه  قیبله .
هه یه   زانیاریی  كه مترین  بۆچی  كه وایه   گوڵنار: 

له سه ر كاكه یی؟
ئاكۆ: له  سه ده كانی پێشوودا خه ڵكی توندڕه  و 
و نه فام زۆر بووه ، ئه گه ر بیانزانیایه  به وشێوه یه یه  
ته نانه ت  ئه نجامبدایه ،  توندوتیژیان  له وه چێت 
ئێستاش ناتوانین له گه ڵ هه ندێ كه س قسه  بكه یت و 
نهێنییه كانیان پێ بڵێیت، من هه ندێ كه س پرسیارم 
هه بوو  براده رێكم  ناده مه وه ،  وه اڵمیان  لێده كه ن 
له الم،  خۆشه ویستن  زۆر  ئێوه   مامۆستا  گوتی: 
به اڵم یه ك پرسیار هه یه  بیست ساڵه  له  دڵمایه  و 
حه ز ده كه م ئه و پرسیاره م جواب بده یته وه ، گووتی: 
ئێمه  كه  خه ڵكمان لێده مرێ ئێوه  دێن له گه ڵمان بۆ 
ته عزیه ی  به شداری  ئێمه ش  ته عزيیه ،  و  ناشتن 
ئێوه  ده كه ین، من له  هه موو حاڵه تێكماندا فاتیحه ی 
خۆمان ده خوێنین، ئه ی ئێوه  چی ده خوێنن؟ منیش 
ته عزیه یه ك  بۆ  ئێوه   له گه ڵ  دێم  من  كاتێك  گوتم: 
ده یخوێنن،  ئێوه   كه   ده خوێنم  فاتیحه یه   ئه و  منیش 
 12 ماوه ی  و  خوێندووه   قورئانم  منیش  چونكه  
ساڵ قورئانخوێن بووم، به اڵم كاتێك ده چمه وه  بۆ 
ته عزیه ی خۆمان ئێمه ش فاتیحه ی خۆمانمان هه یه  
و ئه وه  ده خوێنین، كاتێكیش تۆ دێیته  ته عزیه ی ئێمه  

ئاره زووی خۆته  حه ز ده كه یت هیچ مه خوێنه ، به اڵم 
ئه وه  وه اڵمی من بوو بۆ تۆ.

گوڵنار: جه نابت باست له وه  كرد ئه گه ر كچێكی 
مافی  بكات  مسوڵمان  كوڕێكی  به   شوو  كاكه یی 
به سه ر ئایینه كه مانه وه  نامێنێت، ئایا به  پێچه وانه وه  
نموونه ت الیه  كه  كوڕێكی كاكه یی كچێكی مسوڵمانی 

خواستبێت؟
ڕۆشتین  ئێمه   ئه گه ر  هه مانه ،  به ڵێ  ئاكۆ: 
و  مه راسیم  به شداری  هێناو  مسوڵمانمان  كچێكی 
ڕێوڕه سمه كانی كردین و ویستی وه ك كاكه ییه ك 
ئه نجامبدرێت  بۆ  ڕێوڕه سمی  ده بێ  بیناسێنین، 
مه راسیمه كه   كاكه یی،  ببێته   كه سه   ئه و  بۆئه وه ی 
شێوازه كه ی  ناتوانم  من  و  تایبه تییه   مه راسیمێكی 
دایه   كچێكمان  ئه گه ر  به پێچه وانه وه   بكه م،  ئاشكرا 
و  ببێته  مسوڵمان  كچه   ئه و  پێمانخۆشه   مسوڵمان 
ئیتر جارێكی تر نه یه ته وه  ناو مه راسیمه كانی ئێمه ، 
چونكه  وه ك ئایینه كه  هیچ په یوه ندییه ك له  نێوان ئه و 
و ئایینه كه دا نامێنێت، چونكه  له  ئایینه كه  ده رده چێت، 
به   بپرسیت  مسوڵمانیش  كه سێكی  له   له وه چێت 
شوو  هه ركه سێك  بڵێ  بكاته وه  و  بیر  هه مانشێوه  
به   په یوه ندییه كی  هیچ  ئیتر  كاكه ییه ك  به   بكات 

ئیسالمه وه  نامێنێت.
كاكه یی  شوێنكه وتوویه كی  مافه كانی  گوڵنار: 

چین؟
ئاكۆ: مافی ئایینی، مه راسیمی ئایینی كه  جارێكی 

تر ناتوانێت به شدارییان تێدا بكات.
مرۆڤ  مه رگی  پاش  بۆ  تێڕوانینتان  گوڵنار: 

)قیامه ت و گۆڕ و حه شر و دۆزه خ و به هه شت(؟
ئاكۆ: پێمانوایه  ڕۆحی هه ركه سێك ده بێت هه زار 
و یه ك جه سته ی تر ببینێت، یه ك ڕوحه  و جه سته ی 
جیاوازتر ده بینێت، واته  له دایكده بێته وه  به  جۆرێكی 
تر، له  كۆتاییدا )دوای ئه و هه زار و یه ك جه سته یه ( 

ڕۆحه كه ی ده گه ڕێته وه  بۆ الی خودای گه وره .



     60  
ژماره )22(
نیسانى
2019

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
گوڵنار: واته  تاكه  ڕۆحێك هه زار و یه ك جه سته  

ئاوه دان ده كاته وه ؟
ئاكۆ: به ڵێ، پێمانوایه  بۆ سزا و پاداشت ئه گه ر 
له  ژیانی خۆتدا كه سێكی چاك و ساڵح بوویت ئه وا 
ژیانه كه ی تریشت باش و چاك ده بێت و پاداشت 
ده كرێیت، به اڵم ئه گه ر پێچه وانه  بوویت و كه سێكی 
تریشت  ژیانه كه ی  ئه وا  بوویت  ناساڵح  و  خراپ 

خراپ و پڕ ئازار ده بێت.
گوڵنار: چۆن دووباره  ئه و ڕۆحه  ده چێـته وه  ناو 

خودا؟
ئاكۆ: چونكه  هه ر له  سه ره تاوه  خودا ئه و ڕۆحه ی 
ئیسالمییه كانیش  ئه گه ر سه یری ده قه   تۆ،  به   داوه  
بكه یت ئه و )فوو(ه ی كه  ئیسرافیل كردی ئه وه  دیاری 

خوا بووه  له  جه سته ی تۆدا و هه ر ده مێنێته وه .
گوڵنار: كه وایه  ئه و ڕۆحه  ناسووتێت و دۆزه خ 

بوونی نییه  الی ئێوه ؟
له   نیوه ی  دونیایه دا  له م  پێموایه   من  ئاكۆ: 
دۆزه خدایه ، دۆزه خ و به هه شت له و هه زار و یه ك 
جه سته یه دا ده نۆشی خوا نه خواسته  ئه گه ر كه سێكی 
ئێمه   پله به ندن  هه موویان  شته كانیش  بێت،  خراپ 
هه موومان باش نین له  سه دا سه د و  هه مووشمان 

له  سه دا سه د خراپ نین.
گوڵنار: واته  بڕواتان به  دۆزه خ و به هه شت نییه ؟
ئه و  نه خێر،  ئیسالمییه كه   تێگه یشتنه   به   ئاكۆ: 
لێره   به اڵم  خۆیه تی،  خودا  الی  پاداشته   و  سزا 
ده كات  جه سته یه   یه ك  و  هه زار  ئه و  ڕوحه   ئه و 
وه رده گرێت  خۆی  پاداشتی  و  سزا  خاوه نه كه ی 
له  دنیادا، دوای ئه وه  ئه و ڕۆحه  چۆن دراوه  به و 
زیاتر  له وه   خودا،  الی  بۆ  ده گه ڕێته وه   جه سته یه  

باس نه كراوه  له  ئایینی ئێمه دا.
گوڵنار: كه  ئه و ڕۆحه  گه ڕایه وه  الی خودا ئیتر 

چاره نووسی چی ده بێت؟
ئه وه   ئیتر  ئێمه دا  په یامه كه ی  ده قی  له   ئاكۆ: 

الی  و  خۆیه تی  خودا  ئیشی  ئه وه   نه كراوه ،  باس 
ئێمه  ڕوون نه كراوه ته وه ، به اڵم پێمانوایه  مه سه له ی 
ناكه وێته   و  دنیایه دایه   له م  خودا  پاداشتی  و  سزا 
ئه گه ر  بڵێ  ئێمه   الی  نییه   شتێك  ئاخیره ته وه ، 
كه سێك ساڵح و چاك بێت ئه وا ده چێته  به هه شته وه 
به هه شت  تایبه تمه ندییه كانی  و  مه رج  و  پێناسه    و 
خراپ  كه سێك  ئه گه ر  بڵێ  نییه   شتێكیش  ئاوایه ، 
بوو ئه وا ده چێته  دۆزه خه وه  و دۆزه خیش ئاوه هایه  
سزای  به وشێوه یه   و  ده یسووتێنن  به وشێوه یه   و 
و  هه زار  گه ڕانی  له م  پێمانوایه   ئێمه   بۆیه   ده ده ن. 
یه ك جه سته یه دا هه م به هه شت ده بینێت و هه میش 

دۆزه خ ده بینێت.
كه لتوورییه ی  فره   و  ئایینی  فره   ئه و  گوڵنار: 
كه  له  كوردستاندا هه بووه  تا چه ند ڕۆڵی هه بووه  
و  كۆمه اڵیه تيی  دادی  و  كۆمه اڵیه تيی  ئاشتی  له  

پێكه وه ژیانی كۆمه اڵیه تی؟
ئاكۆ: ئه گه ر سه یری ده قه كانی ئایینی زه رده شت 
شێوه یه ك  به هیچ  بكه یت  یارسان  ئایینی  یا 
كه سێك،  هیچ  به رامبه ر  نییه   تێدا  توندوتیژیان 
په یامه كانیان،  بنه مای  نه كردۆته   توندوتیژیان  و  
به درێژایی  ئیسحاق  سوڵتان  حه زره تی  ته نانه ت 
ژیانی خۆی )كه  زیاتر له  140 ساڵ ژیاوه ( كه سێكی 
نه كوشتووه ، ئازاری كه سێكی نه داوه ، كه سێكی به  
بیروباوه ڕه كه ی  و  ئایین  سه ر  نه هێناوه ته   زۆر 

خۆی، ته نانه ت باباناوس ده فه رمووێت: 
ڕاگاو ڕاداری وه  زۆر نه ڕانان 

 دۆستم نه وره شۆم نیمه  دیناران. 
واته : ئایین به  زۆر نییه  و مه یده  به سه ر كه سدا 
به  زۆر، كێ ده یه وێت با ئایینداریی خۆی بكا و كێش 
نایه وێت با ئازاد بێت، له به رئه وه  توندوتیژی ئایینی 
كوردستان  له   توندوتیژییه كانیش  نییه ..  ئێمه   الی 
خه ڵكی  هاتووه ،  ئیسالمیش  ئایینی  كه   به تایبه ت 
هه ورامان له گه ڵ خه ڵكی شاره زوور به  ڕه زامه ندی 
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وا  خوێنڕێژییه كی  و  مسوڵمان،  بوونه ته   خۆیان 
گه وره  نه كراوه  له  ناوچه كه دا كه  شیاوی باس بێت، 
كه متر  توندوتیژییه كه   كوردستاندا  له   له به رئه وه  
بووه  وه ك له  ناوچه كانی تردا، بۆیه  ئه و كه لتووری 
له  نێوان  ماوه ته وه  و  تائێستا  نیانییه ش  و  نه رم 

هه ڵگرانی ئایینه كاندا كاری پێده كرێت.
گوڵنار: كاكه یی چی به  كورد به خشیوه ؟

ئاكۆ: كاكه یی تائێستا مه راسیم و بیروباوه ڕه كانی 
په نهانه  و زۆر باس نه كراوه ، ئێمه  به مزووانه  پانێڵ 
هه رچه نده   ده به ستین،  خۆمان  كۆنفرانسێكی  و 
له الیه ن  ده بینه وه   هێرشیش  و  ڕه خنه   ڕووبه ڕووی 
ئایینه كانی تره وه ، به اڵم ئێمه  ده مانه وێت سه ره تایه ك 
له  بیروباوه ڕه كانی ئایینی یارسان بناسێنین به  خه ڵك 
پێش ئه وه ی كه  خه ڵك خۆی كه شفی بكات كه  ئه و 

شته  چۆنه . 
شاره زای  بیه وێت  هه ركه سێك  گوڵنار: 

ئایینه كه تان ببێ چ ڕێنماییه كی ده ده نێ؟
ئاكۆ: كتێبێك نییه  كه  نووسرابێت و بڵێیت ئه و 
كتێبه  ته واوی بیروباوه ڕه كانی ئایینی یارسانی تێدا 
وه ك  نووسراون  كه   شتانه ی  ئه و  كۆكراوه ته وه ، 
كه سانی لێكۆڵه ر و توێژه ره وه  باسیان لێوه كردووه ، 
بۆ نموونه  دكتۆر مارف خه زنه دار كه  باسی ئایینی 
عوریانی  تاهیری  بابا  باسی  و  ده كات  یارسان 
ده كات،  ئه ده بییه كان  ده قه   باسی  دواتر  و  ده كات 
یا  ده كات،  باسی  ئه ده ب  و  وێژه   وه ك  زیاتر  ئه و 
جه ڵدی  دوو  كه   بۆره كه یی  سدیق  وه ك  كه سێكی 
ئه ویش  ده ركردووه،   كوردی  وێژه ی  مێژووی 
وه ك  نه ك  ده كات  باسی  شیعر  و  وێژه   هه روه ك 
شرۆڤه ی  هه ندێ  هه رچه نده   بیروباوه ڕه كه مان، 
له و  به شێك  بیروباوه ڕه كه شمان،   بۆ  كردووه  
به ڕێزانه  له  هه ندێك شوێندا كه وتوونه ته  هه ڵه وه  و 

شرۆڤه كه یان به وشێوه یه  نه بووه .
ڕاسته قینه  ئایینی  ده ڵێ  هه یه   قسه یه ك  گوڵنار: 

جه نابیشت  زه رده شتییه ته ،  كورد  پێشینه ی  له    و 
و  ئه زه لییه   ئایینێكی  هه م  كاكه یی  كه   فه رمووت 
به مه دا  دان  ئێوه   ئایا  ئایینێكی كوردانه یه ،  هه میش 

ده نێن؟
كه :  نووسراوه   ده قه كانماندا  له   یه كێك  له   ئاكۆ: 
)زه رده شت پێغه مبه ر بووه ، و  له ناو ئایرخانه دا خودا 
كردوویه تی به  پێغه مبه ر ، بۆ ئه وه  ناردوویه تی كه  
خه ڵك ڕێنوێنی بكا كه  دوای ڕێبازی خوا بكه ون(. 
ئه وه  دانپیانانێكه  وه ك چۆن بۆ حه زره تی محه مه دی 
كردووه  به هه مان شێوه  بۆ حه زره تی زه رده شتیشی 
كه   ده كات  ئه وه   باسی  تردا  ده قێكی  له   كردووه . 
مێژه   له   زه رده شت  ئایینی  له گه ڵ  یارسان  ئایینی 
به یه كه وه  بوون و له  كوردستاندا هه بوون. له به رئه وه  
دانپیانانێكی زۆری تیایه  بۆ ئایینی زه رده شت، من 
له   ئادابیان  و  لێكچوون  ئایینه كان  هه موو  پێموایه  
له ناو  هه م  هه یه   ئاداب  تێكه ڵه ،  و  نزیك  یه كه وه  
هه میش  كاكه ییه كاندا  له ناو  هه م  زه رده شتییه كاندا 
ئیسالمیشدا  ئایینی  له ناو  و  میتراییه كاندا  له ناو 
له   و  هه یه   قورئاندا  له   كه   هه یه   شت  زۆر  هه یه ، 
زه رده شتییه تیشدا هه یه .. كه وایه  دووباره  وونه وه ی 
بۆ  ئایینه كاندا  هه موو  له   مه راسیمانه   و  ئاداب  ئه م 
ئێمه  زۆر ئاساییه ، چونكه  خوا ده فه رمووێت هه موو 
ئایینه كان خۆم دامناون، كه وایه  ئه گه ر مه رجه عه كه  
ئه گه ر  هه بێت،  لێكچوونیش  ئاساییشه   بێ،  یه ك 

لێكچوون نه بێت مانای وایه  كه سه كان جیاوازن.
گوڵنار: ئایین و ئایینزاكان چ ڕۆڵێكیان هه بووه  
له  ده وڵه مه ندكردنی كلتوور و زمان و ڕۆشنبیریی 

كوردی؟
ئه و  كتێبه ی دكتۆر مارف خه زنه دار  ئه و  ئاكۆ: 
ده قی  كۆنترین  ده كات،  باسی  تاهیره وه   بابا  له  
هه مه دانییه وه   تاهیری  بابا  له   كوردی  شیعری 
 –  406 له  نێوان  تاهیر  بابا  ده ستیپێكردووه ، 
467ی كۆچیدا ژیاوه  كه  به رامبه ره  به  ساڵی 999 
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سه رئه نجامی  كتێبی  له   به اڵم  زایینی،  1000ی  یا 
پیرۆزدا ده قی 200 ساڵی پێش بابا تاهیریشی تێدایه،  
به اڵم تا ێستا كه س باسی نه كردووه ، ئه گه ر كورد 
مێژووانه   ئه م  ده بێت  هه بێت  ده وڵه تێكی  ڕۆژێك 
بتوانێت كه  باسی ئه وه  بكات  كۆبكاته وه  بۆئه وه ی 
كه  له سه ر خاكی خۆی بووه  و ئه ده بی هه بووه  و با 
بابه ته كانیش ئایینی بن، به اڵم تۆ وه ك كلتوور وه ك 
مێژوو ده بێت گرنگی ئه و ده قانه  بزانیت، له به رئه وه  
ئه وه  ده سه لمێنێت كه  كورد  له وێدا  یارسان  ئایینی 
ئایینێكی هه بووه ، ئه ده ب و مێژووی خۆی هه بووه ، 
شێوه ی ئایینه كه ش به شێوه یه كی ئه ده بی داڕێژراوه  
له   نموونه   بۆ  كه  شێوه ی كێش و سه روای هه یه . 

شوێنێكدا نووسراوه : 
ئه گه ر ئایینی وێت وه  خاس مه زانی
وه  دینی هیچكه س به د نه مه وانی. 

ده وێ  خۆش  خۆتت  ئایینه كه ی  ئه گه ر  واته : 
ده بێ هیچ شتێكی خراپ به رامبه ر هیچ ئایینێكی تر 
نه ڵێیت. ئامۆژگای منداڵه كان ده كات و ده ڵێت ده بێ 
ڕێز له  هه موو ئه دیانه كانی تر و شوێنكه وتووه كانی 

بگریت، ئه گه ر ئایینه كه ی خۆتت خۆش ده وێت. 
گوڵنار: په یامی سه رئه نجام به  شیعر نووسراوه ؟

ئاكۆ: به ڵێ هه مووی به شێوه ی شیعره .
گوڵنار: ئایا له ناو شاعیرانی كورددا شاعیرتان 

تێدا هه ڵكه وتووه  كه  كاكه یی بووبێت؟
یه كێك  ناوچه ی خۆمان  له   به ڵێ هه مانه ،  ئاكۆ: 
ناوچه ی  له   بووه ،  ڕه شید  خه لیفه   ناوی  هه بووه  
گه رمیان زۆر بووه  ،چونكه  زۆربه ی سقڵی كاكه یی 
له  گه رمیانه ، له  كه ركووك و خانه قین و له  داقووق 

و له گه ڵ به شێك له  زێی بچووك الی مووسڵ.
گوڵنار: شوێنی عیباده ت و كۆبوونه وه تان هه یه ؟

ئاكۆ: شوێنی ئێمه  پێی ده گوترێت جه مخانه .
گوڵنار: له  كوێن؟

جه مخانه مان  كۆمه ڵێك  هه ڵه بجه دا  له   ئاكۆ: 
هه یه ، به اڵم ئێمه  ناتوانین به شێوه یه كی ئاشكرا ئه و 

مه راسیمانه  ئه نجام بده ین.
مانگانه   يان   ڕۆژانه ن  مه راسیمه كانتان  گوڵنار: 

ياخود سااڵنه ن؟
ئاكۆ: مانگانه یه .
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پێكه وه ژيانى ئاشتييانه ى 

كورد و جوله كه 

سلێمانى به نمونه 

ادلصديقعهلى
ع

1984 هه ڵه بجه ، خاوه نى چوار كتێبى 
له دايكبووى 7/3/

اڵوكراوه يه .
 توێژينه وه ى ب

 و ژماره يه ك
چاپكراو
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جوله كه كانی كوردستان به  زۆری له  سه نته ری 
و  ئاسایش  بوونی  ببوون،  نیشته جێ   شاره كاندا 
ده یانكرد  ئه وان  كه   كارانه ی  و  پیشه   ئه و  جۆری 
هۆكار بوون بۆئه وه ی كه  ئه وان زیاتر له  شاره كاندا 
جیاواز  بڕی  و  ژماره   به   ئه وان  ببن.  نیشته جێ  
كوردستاندا  گونده كانی  و  شارۆچكه   و  شار  له  
له  زۆربه ی شاره كانی  به شێوه یه ك  باڵوببوونه وه ، 
هه بوو،  به خۆیان  تایبه ت  گه ڕه كی  كوردستاندا 
گه ڕه كه كانیشیان وه كو تایبه تمه ندی جووله كه كانی 
ڕۆژهه اڵت  و ڕۆژئاوا داخراو و كۆاڵنه كانیان زۆر 
ته سك و دیواری خانووه كانیشیان زۆر به رز بووه ، 

بێگومان ئه وه ش هۆكاری تایبه تی خۆی هه بووه .
ناوچه كانی  و  شار  له   زۆرێك  له   جوله كه كان 
كوردستاندا هه روه ك چۆن له  ڕووی نه ته وه وه  دووه م 
مسوڵمانه كان  دوای  له   ئاینیشه وه   ڕووی  له   بوون 
دووه م ئايین بوون، ئه م حاڵه ته  هه ریه كه  له : كلۆدیۆس 
جیمس ڕیچ)1820(، مونشی به غدادی )1820(، مسته ر 
هارت)1820(، ژاك ڕیتۆرێ )1878(، مێجه رسۆن)1909(، 
ئه دمۆنز )1919(...هتد، باسیان لێوه  كردووه . به نمونه  
سلێمانی  ماڵه كانی  ژماره ی  له   باس  كاتێك  ڕیچ 
)130( و  مسوڵمان  خانووی  ده ڵێت:«)2000(  ده كات 

خانووی جوله كه  و )9(خانووی دیان و كلدانی تێدایه ». 
مێجه رسۆنیش )1909( له باره ی  هه ڵه بجه وه ، ده ڵێت:« 
له ناو بازاڕی هه ڵه بجه دا دوو نه ته وه  به رچاو ده كه وتن، 
هه ردوو  بوون،  جووله كه (  و  )كورد  ئه وانیش  كه  
نه ته وه كه  پێشوازییان له  خه ڵكی نامۆ و غه ریبه  ده كرد 
پێشوازیكردنه شدا  له م  لێده كردن،  به خێرهاتنیان  و 
هه ردوو نه ته وه كه  وه ك یه ك بوون«. سۆن ئه وه شی 
ئاڵتون  هه ڵه بجه ،  سلێمانی،  كه ركوك،  كه :  گووتووه ، 
كۆپری، بانه ، پێنجوێن و ناوچه كانی قه ره داغ ڕێژه یه كی 
زۆر له  جوله كه یان تێدایه  و له  كوردستانی ئێرانیشدا 

ژماره یان زۆره .
وه نه بێ  جوله كه كان هه ر له و شار و ناوچانه ی 
له :  هه ر  به ڵكو  هه بووبن،  پێكردن  ئاماژه مان  كه  

و  دووزخورماتوو  جه له وال،  مه نده لی،  خانه قین، 
كفری هه تا ده گاته  كۆیه ، ڕانیه ، ڕه واندوز، هه ولێر، 
ئامێدی... و  ئاكرێ    زێبار،  زاخۆ،  دهۆك،  موسڵ، 
هتد هه بوون، ژماره شیان له  شارێكه وه  بۆ شارێكی 
كۆمه ڵه ی  سااڵنه ی  ڕاپۆرتی  بوو.  جیاواز  دیكه  
تێكڕای ژماره ی  له  ساڵی 1878دا  ئه نگلۆ – جوو 
به اڵم  خه ماڵندووه ،  كه س   )18000( به   جووه كانی 

ئه م ژماره  ڕێژه ییه  و زانستیش نییه .
وانیشان  هه وڵیانداوه   كورد  نه یارانی  زۆرجار 
بده ن كه  كورد میلله تێكی وشك و ڕه ق و ده مارگیره ، 
هه وڵێكی  كه   كه سانه ی  له و  یه كێكه   مێجه رسۆن 
زۆریداوه  وا له  خه ڵكی بگه یه نێت كه  كورده كان به  زۆر 
مسوڵمان  كه   ناچاركردووه ،  گاوره كانیان  و  جوله كه  
ببن و جلوبه رگی كوردی بپۆشن و واز له  جلوبه رگی 
تاقه   ناوی  نه یتوانیوه   كه چی  بهێنن،  ڕه سه نی خۆیان 
گاورێك یاخود جوله كه یه ك بهێنێت كه  كورد ناچاری 
به ده یان  به پێچه وانه وه   مسوڵمان،  به   ببێ   كردبێت 
ئه وروپی  و  كورد  نوسه رانی  مێژوویی  نمونه ی 
په یوه ندی  به   ئاماژه   كه   له به رده ستدان  جوله كه   و 
گاوره كانی  و  جوله كه   و  كورد  نێوان  دۆستانه ی 
هه وڵده ده ین  ئێمه   ده كه ن،  كوردستان  نیشته جێی 

به كورتی ئاماژه  به  چه ند نمونه یه كیان بكه ین:
 جارێك كۆبوونه وه  و نیشته جێبوونی ئه و ژماره  
زۆره ی جوله كه كان له  كوردستاندا به ڵگه یه كی ڕوونه  
كورد  ئه گه ر  كه   بسه لمێنێت  ڕاستییه   ئه و  بۆئه وه ی 
ئه وا  بكردایه   جوله كه كاندا  له گه ڵ  نه شیاوی  مامه ڵه ی 
و  ده هێشت  به جێ   كوردستانیان  هه رزوو  ئه وان 
وه ك  شارێكی  له   ده كرد،  دیكه   واڵتێكی  له   ڕوویان 
سلێمانیدا كاك ئه حمه دی شێخ  تا دوا ئه ندازه  ڕێزی 
عادیله خانم  هه ڵه بجه ش  له   گرتووه ،  جوله كه كان  له  
شاره كه وه   جوله كه كانی  پاراستنی  به ته نگ  زۆر 
ده ستدرێژییان  كه   نه داوه   كه س  به   بواری  و  بووه  
بكاته سه ر، سه باره ت به  كه ركوكیش )ژاك ڕیتۆرێ (ی 
قه شه  و مسیۆنێر)1878(، ده ڵێت:« ئێمه  شادمانین كه  
ده بینین وێڕای هه مه  چه شنه یی ئاینه كان، خه ڵكه كه  له  
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له كاتێكدا  ئه وه   ده ژین«،  پێكه وه   باشدا  هاڕمۆنییه كی 
ڕیتۆرێ   قسه ی  به   شاره   ئه و  دانیشتوانی  ژماره ی 
 )200( ڕێژه یه   له و  بووه ،  كه س  هه زار   )30( نزیكه ی 
ماڵیان جوله كه  و )50(شیان مه سیحی بوون، ئه وانی 
ساڵێك  زیاتر  له وانه ش  بوون.  مسوڵمان  دیكه یان 
كه نیشته كه یان  ده یانه وێت  هه ڵه بجه   جووله كه كانی 
شێخ  الی  ده چنه   مه به سته   ئه م  بۆ  بكه نه وه ،  نۆژه ن 
لێ   داوا  و  خورماڵ  له   نه قشبه ندی  حوسامه دینی 
ده كه ن، كه  هه ندێك داریان له  باخه كه ی خۆی بداتێ، 
ئه وانه   كه   بدات  به وه   گوێ   ئه وه ی  به بێ   ئه ویش 

جوله كه ن )40(داری سووره چناریان پێ  ده به خشێ . 
حسقێل  ساسۆن  گه واهیدانه كه ی  ئێمه   به بڕوای 
و  كورد   نێوان  دۆستانه ی  و  مێژینه   په یوه ندی  بۆ 
نمونانه ی  ئه و  هه موو  له   كوردستان  جوله كه كانی 
هه ڵوێستی  له باره ی  ساسۆن  سه نگینتره ،  سه ره وه  
ئه وه ی  »له گه ڵ  ده ڵێت:  ئه وان  به   به رامبه ر  كورد 
و  ئازار   جووله كه كان  دونیادا  واڵتانی  زۆربه ی  له  
ئه شكه نجه  ده دران و ڕه شه كوژ ده كران، به اڵم به پێی 
مێژوو و قسه ی پیره پیاوانی جووله كه ی كوردستان، 
نه ته وه ی كورد زیاتر له  هه موو نه ته وه كانی تر ڕێزی 
جووله كه كانیان گرتووه  و وه ك هاواڵتی كورد سه یریان 
كردوون و پاراستوونیان، هیچ كات به  چاوی سووك 
نه كردووه ،  بێگانه  سه یری كورده  جووله كه كانیان  و 
جووله كه كاندا  له گه ڵ  هه ر  كورده كان  وه نه بێ  
كه مه   هه موو  له گه ڵ  كورده كان  به ڵكو  وابووبن، 
نه ته وه  و ئاینییه كانی دیكه دا هه روابوون. كورده كان 
و  دڵسۆزیی  و  پیاوه تی  و  ویژدان  و  به زه یی  گیانی 
دڵسافی له گه ڵ خوێنیان تێكه اڵوه . هه ركه سێك و هه ر 
ئه گه ر  زۆرجار  هێنابێ ،  كورد  بۆ  په نای  نه ته وه یه ك 
پێویستیشی كردبێ ، كورده كان خوێنیشیان له  پێناودا 
ڕشتووه ، كه  په نایان بۆ بردوون. كورده كان ئه وه نده  
دڵساف و خۆشباوه ڕ و مرۆڤ دۆستن، زۆرجار ئه و 
له  خۆیان.  دڵپاكییه یان بووه ته  هۆی زه ره ر و زیان 
كوردستاندا  له   كه سێك  كه   نه بیستراوه ،  هه رگیزیش 

له به ر جوله كه بوونی كوژرابێت«.

ئاماریجولهكهكانیشاریسلێمانی:
كوردستان به گشتی و شاری سلێمانی به تایبه تی، 
و  ئامار  هیچ  عوسمانیدا  ده وڵه تی  سه رده می  له  
نه دراوه ،  ئه نجام  تێدا  دانیشتوانی  سه رژمێرییه كی 
سه رژمێری  یه كه مجار  بۆ  1831دا  ساڵی  له   تا 
به خۆیه وه  بینیوه ، به اڵم ئه م سه رژمێرییه ش ته نها 
له   بووه   جۆرێك  و  بووه   سه رپێی  هه نگاوێكی 
كاری خه ماڵندن و مه زه نده كاری، به مه به ستی باج 

سه پاندن و سه ربازگرتن ئه نجامدراوه .
وێڕای ئه م پشتگوێخسته  گه ڕیده  و بێگانه كان و 
پیاوانی سه ر به داموده زگاكانی به ریتانیا له م واڵته دا، 
كردووه ،  سلێمانی  دانیشتوانی  ژماره ی  له   باسیان 
به اڵم ئه و ئامارانه  ورد نین و زۆربه یان بۆ مه به ستی 
تایبه تی یان بۆ به رژه وه ندی واڵته كانیان نوسراو و 
زانستی نین. هه رچۆنێك بێت جوله كه كانی سلێمانی 
خه ڵكه   وه ك  ئه مانیش  دروستكردنی شاره كه   دوای 
گواستوویانه ته وه   قه اڵچۆالنه وه   له   تر  ئاساییه كه ی 
دواتر  به اڵم  بوون،  نیشته جێ   تێیدا  و  سلێمانی  بۆ 
شاره وه   ده وروبه ری  دیكه ی  شوێنێكی  چه ند  له  
جووله كه كان ڕوویان كردووه ته  ناو شاره كه  و تێیدا 
گیرساونه ته وه ، چونكه  به ر له  دروستبوونی شاری 
ناوچه كانی  له   جوله كه   زۆری  ژماره یه كی  سلێمانی 
هه ڵه بجه ،  له وانه :  هه بوون،  شاره كه دا  ده وروبه ری 

قه ره داغ و پێنجوێن.... هتد.
و  ڕووداو  بڵێین  ده بێت  شتێك  هه موو  له   به ر 
ده وروبه ری  و  سلێمانی  شاری  گۆڕانكارییه كانی 
نه خۆشییه كان  و  ملمالنێكان  و  شه ڕ  به تایبه تی 
كاریگه ری  شاره دا  ئه و  جیاوازه كانی  قۆناغه   له  
و  به رزبوونه وه   له سه ر  داناوه   به رچاویان 
به   شاره كه ،  دانیشتوانی  ژماره ی  نزمبوونه وه ی 
شاره   ئه م  دانیشتوانی  ئاماره كانی  ته ماشاكردنی 
ده كه وێت،  به رچاو  حاڵه ته   ئه م  ڕوونی  به   زۆر 
ڕیچ)1820(  جوله كه كان،  ژماره ی  به   سه باره ت 
به پێی  ده ڵێت:«  سلێمانییه وه   دانیشتوانی  له باره ی 
)2000( كه وتووه ،  چنگم  كه   زانیاری  باشترین 
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و  جوله كه   خانووی   )130( و  مسوڵمان  خانووی 
ئه رمه نی  )5(خانووی  و  كلدانی  دیانی  )9( خانووی 
ئه و  بوونی  تێڕامانه ،  مایه ی  لێره دا  ئه وه ی  تێدایه ». 
جیاوازییه  زۆره یه  كه  له  نێوان ژماره ی جوله كه كان 
و گاوره كاندا هه یه ، كه  ژماره ی جوله كه كان شه ش 
بۆ  ئه وه ش  دیاره   گاوره كانه ،  ژماره ی  هێنده ی 
له   ده گه ڕێته وه   سلێمانی  شاری  ستراتیژی  شوێنی 
ڕووی بازرگانییه وه ، كه  جوله كه  به رده وام به دوای 
و  باش  مامه ڵه ی  وێڕای  ده گه ڕێن  وه هادا  شوێنی 

دۆستانه ی كورد له گه ڵ خه ڵكانی نامسوڵماندا.
جوله كه   زۆره ی  ژماره   ئه و  بوونی  هه روه ك 

36ساڵ(،  )دوای  دروستكراودا  تازه   شارێكی  له  
په یوه ستبوونیان  و  تێكه ڵبوون  له سه ر  به ڵگه یه  
و  شاره كه وه   دروستبوونی  سه ره تاكانی  به  
كه   گه ڕه كه ی  ئه و حه وت  له  كۆی  هه روه ك چۆن 
یه كێكیان  دروستكراون  شاره كه دا  سه ره تای  له  
گه ڕه كی جوله كه كان بووه  و هاوكاتی گه ڕه كه كانی: 
مه ڵكه ندی، چوارباخ، ده رگه زێن، سه رشه قام، گۆیژه  

و كانێسكان بوونی هه بووه .
شاری  جوله كه كانی  ئاماری  به   سه باره ت 
به پێی  ژماره یان  كه   ده زانین  به پێویستی  سلێمانی 

قۆناغه  جیاوازه كان له م خشته دا بخه ینه  ڕوو:

ژمارهیجولهكهكانیسلێمانیساڵناوىنوسهرژ

130 خانوو1820كلۆدیۆس جیمس ڕیچ1

300 ماڵ1820مونشى به غدادى2

18671000هێنرى اليارد3

15 ماڵ1868ليك الما4

250 بنه ماڵه 1878ژاك ڕيتۆرێ5

18951000شه مسه دين سامى6

500 جو له كه 1909مێجه رسۆن7

572 جوله كه 1919مێجه رسۆن8

1000 كه سپێش 1920تۆمارێكى به ريتانى9

72خانوو، 272كه س1920-1922تۆمارێكى شاره وانى10

1550 كه س1924مينۆرسكى11

750 كه س1925سيسيل جۆن ئيدمۆندس

1515 كه س1947سه رژمێرى 121947

6 كه س1954ساڵى 131954

2 كه س1957سه رژمێرى 141957
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گهڕهكوگۆڕستانیجولهكهكان:
گه ڕه كدا  به سه ر حه وت  له و سااڵنه دا  سلێمانی 
دابه ش ببوو كه  بریتی بوون له : )گۆیژه ، مه ڵكه ندی، 
چوارباخ،  سه رشه قام،  ده رگه زێن،  ئاسكان،  كانی 
تایبه ت  گه ڕه كی  جوله كه كان  به وپێیه   جوله كان(، 
به خۆیان هه بووه  و له وێدا خه ریكی كار و پیشه ی 

خۆیان بوون.
جووله كه كانی سلێمانی وه ك ته واوی جوله كه كانی 
خۆیان  به   تایبه ت  گۆڕستانی  كوردستان  دیكه ی 
جوله كه (  گۆڕه   )گردی  گۆڕستانی  به   و  هه بووه  
به ناوبانگ بووه  و كه وتبووه  سه روو گه ڕه كه كه یانه وه ، 
دوعای  مردووه كانیشیاندا  ناشتنی  له كاتی  ئه وان 
ده خوێنده وه ،  به سه ریاندا  خۆیانیان  تایبه تی  ئاینیی 
هه ڵده به ست  مردووه كانیان  بۆ  گۆڕه كه شیان 
بۆئه وه ی الشه ی مردووه كانی خۆیان له  له  ناوچوون 
بپارێزن، سه رنیگای مردووه كانیشیان به پێچه وانه ی 
مردووی موسڵمانه كانه وه  له نێو گۆڕه كانیاندا داده نا، 
له سه ر ته نیشتی ڕاستی درێژیان ده كرد و ڕووشیان 

له  ڕۆژهه اڵت ده كرد.
ده ستگرتن به  ئايین و دابوونه ریته كانییانه وه :

كه   ئه وه یه ،  سه رسوڕمانه   جێگه ی  ئه وه ی 
و  ئاواره یی  )2500(ساڵ  به درێژایی  جوله كه كان 
نه ته وه ی  و  ئایین  له   وازیان  هه ر  ژێرده سته یی 
نه ته وه )به نمونه   زۆر  له كاتێكدا  نه هێناوه ،  خۆیان 
له نێو الپه ڕه كانی  ناویان  كلدانیه كان(  ئاشووری و 
بڵێین  ده بێ   نه ماوه .  و  سڕاوه ته وه   مێژوودا 
خه ریكی  زیاتر  تاراوگه كانییان  له   جووله كه كان 
بوون،  خۆیان  كۆمه ڵه كانی  قایمكردنی  و  پاراستن 
ناو  له   دوگماكانیان  و  ئایین  باڵوكردنه وه ی  نه ك 
ئاینی  گاوره كانه وه ،  به پێچه وانه ی  تردا.  میلله تانی 
ئه و  نه بووه ،  كورددا  میلله تی  له نێو  جووله كه  
نه   ژیاون،  كوردستاندا  له   كه   جووله كانه شی، 
دانه ناون،  كوردی  به   تریش  كه سی  نه   و  خۆیان 
دوو  له به ر  ڕه نگه   ئاینه كه شیان  باڵونه بوونه وه ی 

هۆكاری سه ره كی بێت:

تاكی  و  بووه    نه ته وه یی  ئایینه كه یان  یه كه م/   
جووله كه   باوكه وه   و  دایك   له   ده بوایه   جووله كه  

بێت.
نه   نه بوون،  له وباره دا  جووله كه كان  دووه م/ 
له   نه   )ڕه نگه (  و  هێزیانه وه    و  ژماره    له الیه نی 
ملمالنێ  كه   ئاینیانه وه ،  لۆژیكی  و  دوگما  ڕووی 
)زه رده شتی  وه ك  ئاینییه كانی  كۆمه ڵه   له گه اڵ 
جا  بكه ن،  ئیسالمدا  دواتریش  و  مه سیحی(  و 
و  ئایین  پاراستنی  ئه وان  سه ره كی  ئامانجی  بۆیه  

ڕه گه زه كه یان بووه .
تاراوگه كانیان  له   جووله كه كان  ئه وه ی  له گه ڵ 
ڕه وشتی  و  نه ریت  شوێندا  هه ندێ  له   تاڕاده یه ك 
ئه وه شدا  له گه ڵ  وه رگرتووه ،  ناوچه كه یان 
شوناسیان  له   پارێزگاریكردن  بۆ  هه وڵه كانیان 
به خۆیه وه   ئه وان  توانای  گه وره ی  هه ره   به شی 
خه ریك كردبوو. لێره دا به سه رنجدان له  شوناسی 
جووله كه  پارادۆكسێكی گرنگ په یداده بێت، له  كاتێكدا 
سه ده ی  هه تا  خۆیاندا  واڵتی  له   جووله كه كان  كه  
پێنجه می پ.ز  پارێزگارییان له  زمان و دابونه ریتی 
له   حه زیان  كاتدا  هه مان  له   و  كردووه   خۆیان 
بوو،  بێگانه ش  بیرۆكه گه لی  و  ئایینی  قبوڵكردنی 
نیشتمانی  ده ره وه ی  له   و  ئاواره بوونیان  دوای  له  
پێچه وانه   به ته واوه تی  بارودۆخه كه یان  خۆیاندا، 
نیشتمانی  ده ره وه ی  له   جووله كه كان  بوویه وه ، 
خۆیان هه وڵیان ده دا پاكێتی و ڕه سه نایه تی ئاینیی 
خۆیان بپارێزن و له  هه مان كاتدا زمان و نه ریتی 
له   بهێنن.  به كاری  و  بكه ن  قبوڵ  دیكه   گه النی 
نیشتمانی جووله كه  میلله تگه رایی بااڵده ست بوو، له  

ده ره وه ش ئایین پله ی یه كه می هه بوو.
سه باره ت به  بۆنه  ئاينييه كانيشيان، جووله كه كان 
خواپه رستی  شوێنی  كوردستاندا  شاره كانی  له  
پێیان ده گوت )كه نیشته ( تایبه ت به  خۆیان هه بوو 
و به  پیاوانی ئایینی خۆشیان ده گوت )مالوم(، كه  
واتای )مامۆستا( ده گه یه نێت، مالومه كان خوێندنی 
ئایینیان به  مندااڵنی جووله كه  ده وته وه ، ئه وه  جگه  
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شانبه شانی  منداڵه كانیان  له   ژماره یه ك  له وه ی 
خوێندنی  سه رگه رمی  كوردستان  تری  مندااڵنی 
حكومییه كاندا.  قوتابخانه   له نێو  بوون  خۆیان 
له وه ش زیاتر وه ك ساسۆن حسقێل باسی ده كات، 
به   كه   جوله كه كان  كورده   ته وراتی  ئیسرائیلدا  له  
ته وراته   له   یه كێكه   نوسراوه   ئاشووری  زمانی 

باشه كان و جێگای باوه ڕه .
دابونه ریتی  گه لێك  جووله كه كان  هه روه ك 
و  كولتوور  له   كه   هه بووه ،  خۆیان  به   تایبه ت 
دابونه ریتی خه ڵكی كوردستان جیاواز بووه ، یه كێك 
یادكردنه وه ی  له   بوو  بریتی  دابونه ریتانه   له و 
له   بوو  یه كێك  كه پره شینه   جه ژنه كانیان، 
جه ژنه كانیان، سااڵنه  له  كۆتاییه كانی مانگی ئه یلوولدا 
به رز  یادكردنه وه  و  بۆ  ئه م جه ژنه یان سازده كرد، 
ڕاگرتنی ئه م جه ژنه  ئاهه نگێكی خۆشیان سازده كرد، 
ئه وه یان، كه  ده سه اڵتی هه بووایه  له سه ر سه كۆیه ك 
ساباتێكی  حه وشه كه یدا  ناو  كه پری  له ژێر  یان  
ڕه نگاوڕه نگ   تری  شتی  و  گه اڵ  به   و  سازده كرد 
ده یان ڕازانده وه  و له ژێریدا مێزێكی درێژی نزمیان 
داده نا و به  چوارده وریدا له سه ر دۆشه ك داده نیشتن، 
هه موو جۆره  خواردن و خواردنه وه یه كیان له سه ر 
مێزه كه  داده نا و ده ستیان به  گۆرانی وتن ده كرد، 
جووله كه كان ته نها گۆرانییه  ئاینییه كه یان به  زمانی 
بوون،  كوردی  دیكه یان  ئه وانی  ده گووت،  عیبری 

به اڵم زۆر جووله كه  ئامێزانه  ده یانگووت.
جه ژنی  ئاینییه كانیان  بۆنه   له   دیكه   یه كێكی 
شه ممه ی  ڕۆژی  ده كه ته   جه ژنه   ئه م  بوو،  كفته  
ئه وان  الی  شه ممه   ڕۆژی  چونكه   جووله كه كانه وه ، 
زۆر پیرۆز بوو، به  درێژایی شه و و ڕۆژی هه ینی 
ئاگریان  شه ممه دا  له   ده كرد،  ئاماده   بۆ  خۆیان 
نه ده كرده وه  و به  حه رامیان ده زانی، ئێوارانی ڕۆژی 
شه ممه  مسوڵمانه كان چرای ماڵه كانیان بۆ هه ڵه كردن، 
دوكانه كانیان  ڕۆژه دا  له و  وابوو  نه ریتیشیان 

نه ده كرده وه  و به  ڕۆژی پشووی خۆیان ده زانی.

زمانیان:
جووله كه كان له  هه ر واڵتێك ژیابن، فێری زمانی 
كوردستانیشدا سه ره ڕای  له   بوون،  نه ته وه یه   ئه و 
له گه ڵ  و  ببوون  كوردی  زمانی  فێری  كه   ئه وه ی 
ده دوان،  پێی  به باشی  زۆر  كوردستاندا  خه ڵكی 
به اڵم له نێو خۆیاندا بۆ نوێژ و دوعا و به ڕێوه بردنی 
)ئارامی(یان  زمانی  ئایینیان  سه ریمۆنیا)سرووتی( 
جوله كه كانی  به   سه باره ت  ڕیتۆرێ   به كارده هێنا. 
بازاڕی  كلدانی  به   جوله كه كان  ده ڵێت:”  هه ولێر 
هه موو  له گه ڵ  هاوبه شه   زمانی  كه   ده كه ن،  قسه  
ده ڵێت:”  سۆنیش  كوردستاندا”،  مه سیحییه كانی 
ئه م  كلدانی  له گه ڵ  هاوشێوه یه   تاڕاده یه ك  ئارامی 
به كاری  ناوچه كان  هه موو  به اڵم جوله كه ی  به شه ، 
ده هێنن، له  هه ندێك ناوچه  ئاره زووی ئه وه  ده كرێت 
كه  نوسینی كوردی له  ڕه مزی عیبریدا به كاربهێنرێت. 
گه ڕانه وه شیان،  دوای  جووله كه كان  ته نانه ت 
سه رده مه كانی  له   ده ژیان،  خۆیاندا  واڵتی  له   كه  
كرده   ئارامیان  زمانی  دوورخستنه وه یان  دوای 
ئارامی  زمانی  چونكه   عیبری،  زمانی  جێگره وه ی 
ڕۆڵی زمانێكی هاوبه شی له  په یوه ندیدارێتی خه ڵكی 
ناوه ڕاستی  سپی  ده ریای  ڕۆژهه اڵتی  ناوچه كانی 

ئه و سه رده مه دا ده گێڕا.

ڕهوشیئابوورییان:
خه ڵكێكی  كوردستان  جووله كه كانی 
په یداكردندا زۆر  ماڵ و سامان  له   كاسبكاربوون، 
زه حمه ت كێش و به  ده ست و بردبوون، سه باره ت 
بوونی  بازرگانیدا،  كایه ی  بازاڕو  له نێو  ڕۆڵیان  به  
شار  له   هه ندێ   له   جوله كه   وه ك  كه مایه تییه كی 
خۆیدا  له   خۆی  كوردستاندا  شارۆچكه كانی  و 
به ڵگه یه كی گرنگه  بۆ كاریگه ری فاكته ری بازرگانی 
له سه ر گه شه سه ندنی ئابووری ئه و ناوچانه ، بوونی 
چاالكی  بۆ  پێوه رێك  وه ك  جووله كه   كه مایه تی 
بازرگانی ناوه وه  و ده ره وه ی شاره كانی كوردستان 
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ڕاستییه وه   له و  هه ڵه بجه (  و  سلێمانی  )به نمونه  
نه ریتی  وه كو  جووله كه   كه   ده گرێت،  سه رچاوه  
خۆیان چ له  ڕۆژهه اڵت و چ له  ڕۆژئاواشدا زیاتر 
فرۆشتن  و  كڕین  و  بازرگانی  كاری  سه رگه رمی 
زه ڕه نگه ری  و  )پاره گڕینه وه (  سه ڕافی  كاری  و 

ده بوون.
سه ره تادا  له   سلێمانی  جوله كه كانی 
به خومچێتییه وه  خه ریك بوون، به اڵم دواتر زۆربه ی 
كار و پیشه ی بازرگانی و زێڕه نگه ریی و عه تاریی 
ئاماژه ی  سه جادی  گرته ده ست.  كوتاڵفرۆشییان  و 
كردووه   ئه وه ی  باسی  و  كردووه   حاڵه ته   به م 
هه ندێ   جوله كه كان  گه ڕانه وه ی  كاتی  هه تا  كه  
به وانه وه   بوون  تایبه ت  له كوردستاندا  ئیشوكار 
الی  به گشتی  زه ڕه نگه ری.  وه ك:خومخانه گه ری، 
زیوگه ری  و  زێڕه نگه ریی  هونه ری  جووه كان 
بواری  له   بوو،  ته قدیر  و  ڕێز  ئه وپه ڕی  جێگه ی 
پیشه ی زه ڕه نگه ریی و زیوگه ریدا، بازاڕه كانیان به  
ته واوی پاوان كرد بوو، له  شارێكی وه ك سلێمانیدا 
له  كۆی )8( دوكانی زه ڕه نگه ری )7( یان جوو بوو، 
ئه مه  هونه رێك بوو زۆربه ی زۆری هاوئاینه كه یان 

له  ئێران و میسۆپۆتامیا كاریان تێدا ده كرد.
پێنجوێندا  جووله كه كانی  باسی  له   ڕیچ 
ده ڵێت:”جووله كه كانی ئه م ناوچه یه  خه ریكی بازرگانی 
ناوچه یه وه   له م  هه ر  و  ترن  مازوو شتی  و  پێسته  
پێسته یه كی زۆر ڕه وانه ی شاری هه مه دان ده كرێت، 
كاری  كوردستاندا  له   جووله كه كان  جگه له وه ش 

زه ڕه نگه ری ده كه ن”.
)چه رچی(شیانكردووه ،  كاری  پیشانه   له و  جگه  
و  شار  به   كۆڵگێڕانه   له و  زۆر  ژماره یه كی 
ده یان  ده گێڕاو  قوماشیان  كوردستاندا  گونده كانی 
فرۆشت جوله كه  بوون. له مباره یه وه  سۆن ده ڵێت:” 
جوله كه كان فرۆشیاری گه ڕۆك و بازرگانی بچووك 
تاكفرۆشی  بازرگانی  جۆرێكی  هه موو  بوون، 
پێنجوێن  و  هه ڵه بجه   و  سلێمانی  و  كه ركوك  له  
و  ئاب  و  ته موز  له   ده ستی جوله كه كاندایه .  له ژێر 
پێنجوێن  بۆ  ده چێت  جاف  تاهیربه گی  كه   ئه یلولدا 
و  چه رچی  كاری  خه ریكی  كه   جوله كانه ی  ئه و 
ناوچه یه   له و  ڕوو  زیاتر  بچووكن  بازرگانی 
ده كه ن”، سۆن باسی ئه وه شی كردووه  كه  له  كۆی 
عادیله خانم  ماڵی  قه یسه ريیه كه ی  دووكانی   )52(
قوماشی  فرۆشتنی  كاریان  بیستیان  هه ڵه بجه ،  له  
كه تان و بازرگانی كوتاڵ بووه  و، زۆربه شیان له  
جووله كه كانی شاره كه  پێكهاتبوون. جیا له و كارانه  
كاری دكتۆریی و حه كیمیشیان كردووه . سه باره ت 
سه رده می  له   ئه گه رچى  مه یفرۆشیش،  پیشه ی  به  
ده وڵه تی عوسمانیدا له  سلێمانی عاره ق خواردنه وه  
به  ئاشكرا نه بوو، به اڵم ماڵه  جوله كه  و دیانه كان به  
دزییه وه  ده یانفرۆشت، هه تا له  ساڵی 1925 یه كه م 

مه یخانه  له  سلێمانیدا دروستكرا.
گونده كاندا  له   جوله كه كان  كه می  ڕێژه یه كی 
ئیشی گرانی گونده كانیان  ئه مانیش  به اڵم  ده ژیان، 
و  ده رمان  داو  پریاسكه یه كی  چه ند  نه ده كرد، 

به پێی مێژوو و قسه ی پیره پیاوانی جووله كه ی 

كوردستان، نه ته وه ی كورد زیاتر له  هه موو نه ته وه كانی 

تر ڕێزی جووله كه كانیان گرتووه .

;
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ده رزی و ده زوو خه نه  و وسمه  سه رمایه ی ژیانیان 
بوو، كه چی له  ئاغا و مسكێنی گونده كان باشتر و 
ڕێكوپێك  تر ده ژیان، هه ربۆیه  شتێكی سرووشتی 
بوو، كه  جووله كه كانی كوردستان له  ڕووی داهات 
خه ڵكانی  ده وڵه ندترین  له   ئابوورییانه وه   ئاستی  و 

كوردستان بوون.

گهڕانهوهبۆئیسرائیل:
ته واوی  وه ك  كوردستان  جوله كه كانی 
له الیه ن  1950دا  ساڵی  له   عێراق  جوله كه كانی 
ئاگاداركرانه وه   ئینگلیزه كان و حكومه تی عێراقه وه  
دواتریش  گه ڕانه وه ،  بۆ  ئاماده بكه ن  خۆیان  كه  
یاسا  به   له  ڕێكه وتی 1951/3/3  په رله مانی عێراق 
له   عێراقی  ڕه گه زنامه ی  سه ندنه وه ی  لێ   بڕیاری 
یاساكه ش  ده رچوونی  كرد،  په سه ند  جوله كه كان 
كۆمه ڵێك  باڵوكردنه وه ی  له گه ڵ  بوو  هاوكات 
ـ  سااڵنی)1948  درێژایی  به   گوڕه شه   و  هه ڕه شه  

1953( دژى جوله كه كان، بۆئه وه ی ناچاریان بكه ن، 
و  ببن  عێراقیان  ڕه گه زنامه ی  ده ستبه رداری  كه  

بگه ڕێنه وه  بۆ ئیسرائیل.
به  گه ڕانه وه  و هاوكات  ناچاركردنیان  به  زۆر 
خه ڵكی  له گه ڵ  به هێزیان  مێژوویی  په یوه ندی 
خه ڵكی  گه ڕانه وه یاندا  له كاتی  وایكرد  كوردستاندا 
له مباره یه وه   گه ڕانه وه یان.  به   بن  دڵگران  زۆر 
له   كوردستان  خه ڵكی  زۆربه ی  ده ڵێت:”  ساسۆن 
شار و شارۆچكه كانی خۆیاندا دوكان و بازاڕیان 
له   و  هه ڵگرت  كاره كانیان  له   ده ستیان  و  داخست 
شار و گونده كانه وه  خه ڵك هاتبوون بۆ ماڵئاوایی 
لێكردنی دواجاریان....هتد”. له كاتى گه ڕانه وه شياندا 
حكومه تى عێراق بوارى نه دات هيچ جۆره  پاره  و 
سامانێك له گه ڵ خۆياندا ببنه وه ، به بیانووی ئه وه ی 
ماڵ و سامانی ئه وان موڵكی ده وڵه تن، ئه وه ش بوو 
ئه وانه وه ،  به سه رشانی  گه وره   بارگرانییه كی  به  
بارگرانییه ك كه  بۆماوه ی چه ندین ده یه  باجه كه یاندا.
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ـ كوردستان له  چاپكراوه  عوسمانییه كاندا، و.فه یسه ڵ 
ده باغ، چ1، ده زگای چاپ  و باڵوكراوه ی ئاراس، هه ولێر، 

.2004
ـ كلۆدیۆس جیمس ڕیچ: گه شتنامه ی ڕیچ بۆ كوردستان 

1820، و.محه مه د حه مه باقی، چ1، ته ورێز، 1992.
كوردستان،  له   ناوچه یه ك  سلێمانی  مه یجه رسۆن:  ـ 

و.مینه ، مه ڵبه ندی كوردۆلۆجی، سلێمانی، 2007.
ـ محه مه د ڕه سوڵ هاوار: شێخ مه حمودی قاره مان  و 

ده وڵه ته كه ی خوارووی كوردستان، ب1، له نده ن، 1990.
ئاماده كردنی  بیره وه ری،  هاوار:  ڕه سوڵ  محه مه د  ـ 

سدیق ساڵح، ب1، بنكه ی ژین، سلێمانی، 2007.
دووه م،  به شی  ئاواره ،  جاف:  سه عید  محه مه د  ـ 

دارالحریه  للگباعه ، به غداد، 1999.
ـ مامۆستا جه عفه ر: شاری سلێمانی ملمالنێی گرووپه  
سلێمانی،  ژین،  بنكه ی  كۆمه اڵیه تییه كان)1920-1820(، 

.2006
ـ س.ج. ادموندز: كرد ترك عرب، ت.جرجيس فتح الله، 

ط2، وطبعة وزارت التربية، اربيل، 1999.
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وكردستان، ت. فوادجميل، ج1، بغداد، 1970.
گۆڤار:

له   جووله كه   مێژووی  لۆلۆ:  ئیبراهیم  جه مال  ـ 
كوردستاندا، گ)خاك(، ژ)113(، 2006.

ـ سه الحی حه مه ی زه ینه ب: هه ندێ  له  جووله كه كانی خه ڵكی 
ئه م شاره   و شاری هه ڵه بجه ، گ)سلێمانی(، ژ)73(، 2006.

كوردستان،  جوله كه كانی  كورده   ساسۆن:  ـ 
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بنەماکانى پێکەوەژیان

ن پێکهاتە جیاوازەکانى کوردستان
 لە نێوا

پەرلەمانى کوردستان بەنمونە

مەدئیبراهیم
ەماڵئەح

ش

ی 1974، ماسته ر له  زانسته  سیاسییه كان له  زانكۆی سلێمانی. 
له دایكبووی ساڵ

ۆ پەرە پێدانى سیاسی. 
بەرپرسی بۆردى ئەکادیمى لە ناوەندى چاوى کورد ب

ێكۆڵینه وه یە.
خاوه نی دوو كتێب و چوار ل
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سەرەتا
باسکردن لەسەر چەمکى پێکەوەژیان، باسێکى 
زۆر  باسیکى  لەهەمانکاتدا  سیاسییە،  کۆمەاڵیەتى 
لەسەر  تەواوى هەیە  گرنگە، چونکە ڕەنگدانەوەى 
بە  داننان  و  لێبوردەیی  چەمکەکانى  بەدیهاتنى 
–مەبەستمان  کوردستان  بەرامبەردا،  مافەکانى 
هەرێمى کوردستانە– وەک هەموو ناوچەکانى دیکەى 
کۆمەاڵیەتى،  فرەیی  بوونى  لە  نییە  بەدەر  جیهان، 
ئەو فرەییەى کە لە ڕایەڵە کۆمەاڵیەتییەکاندا هەیە 
و  ئاینيى  و  زمانەوانيى  و  فەرهەنگيى  بوارەکانى 
عەرەب،  بوونى  گرتۆتەوە،  نەتەوەیی  و  ئاینزایی 
تورکمان، کاکەیی، زەردەشتى، مەسیحى، جووەکان 
پێش  و  بیستەم  سەدەى  ناوەڕاستەکانى  –تا 
ڕاگواستنیان بۆ ئیسرائیل، شیعە، سووننە، بەڵگەیە 
لەسەر ڕادەى تێکەڵى و فرەیی کۆمەڵگاى هەرێمى 

کوردستان.
بااڵى  و  سەرەکيى  پێکهاتەیەکى  وەک  کورد 
دەوڵەتى  دروستکردنى  دواى  لە  هەرێمە،  ئەم 
جۆرێک  بەهيچ  ئێستا،  تاوەکو  عێراقییەوە 
ڕەشەکوژکردنى  و  ڕەشبگیر  لە  نەبووە  الیەنێک 
کورد،  نەتەوەى  بەپێچەوانەوە،  دیکە،  پێکهاتەکانى 
فاکتەرى پارێزگاریکردن و سەلمێنەرى ئەو پێکهاتە 
کلتوورى  لە  بەشێکە  ئەمە  ئایا  بووە،  جیاوازانە 
ئامادەیی  دەروونییەوە  لەڕووى  کە  بەوەى  کورد 
بنەماکانى  بەدیهێنانى  و  پێکەوەژیان  بۆ  تیادایە 
ناوچەیەدا بەدی  لەم  ئێستا  پێکەوەژیانەى کە  ئەو 
کورد  کە  بووە  ئەوە  هۆکارەکەى  یان  دەکرێت؟ 
وەک نەتەوەى عەرەب لە عێراق خاوەنى دەسەاڵت 

نەبووە؟
وەردەگرین  ئەوە  گریمانەى  لێرەدا  ئێمە 
گۆشکردنى  و  کلتووريى  ڕووى  لە  »کورد  کە 
لەسەر  ڕاهاتووە  سیاسییەوە  و  کۆمەاڵیەتيى 
ڕێزگرتنى مافەکانى بەرامبەر و هەر بەوهۆیەشەوە 
هەرێمى  لە  بۆیە  ئاشتيخوازە،  نەتەوەیەکى  کورد 
لەگەڵ  دەتوانن  جیاوازەکان  پێکهاتە  کوردستان 

نەتەوەى کورددا پێکەوە بژین و نوێنەرایەتییەکانیان 
دامه زراوە فەرمییەکانى هەرێمى کوردستان  لەناو 

گەواهى ئەو ڕاستییەن.
بە  دەکەین  نووسینە  ئەم  مەبەستەش،  ئەو  بۆ 
بۆ  دەکەین  تەرخان  یەکەم  بەشى  بەشەوە،  دوو 
و  پێناسە  پێکەوەژیان،  چەمکى  لەسەر  قسەکردن 
تەرخان  نوسینەکەش  دووەمى  بەشى  بنەماکانى، 
دەکەین بۆ باسکردنى مامەڵەى هەرێمى کوردستان 
نوێنەرایەتى  لە  جیاوازەکان  پێکهاتە  لەگەڵ 
دامەزراوە  لە  کوردستان  هەرێمى  لە  پێکهاتەکان 
فەرمییەکان و هەوڵەکانى هەرێم بۆ پارێزگاریکردن 

لەو پێکهاتانە و داننان بە مافەکانیاندا.

بەشیيەکەم:پێکەوەژیان،چەمکوپێناسە
چەمکێکى  هەم  پێکەوەژیان  کە  لەبەرئەوەى 
هەڵدەدەین  لێرەدا  ئیمە  کۆمەاڵیەتییە،  و  سیاسيی 
هەردوو  لە  چەمکە  ئەو  جیاوازەکانى  پێناسە  کە 
دیاریکردنى  بەمەبەستى  ڕوو  بخەینە  بوارەکەدا 

بنەماکانى ئەو چەمکە لە دوو تەوەردا:
تەوەرى یەکەم/ چەمکى پێکەوەژیان »پیناسە«.
لە  پێکەوەژیان  بنەماکانى  دووەم/  تەوەرى 

بوارەکانى سیاسيی و کۆمەاڵیەتیدا.

تەوەرى یەکەم/ چەمکى پێکەوەژیان »پێناسە«
بۆتە  پێکەوەژیان،  چەمکى  سەردەمەدا  لەم 
یەکێک لە بابەتە هەنوکەییەکان، کێشە کۆمەاڵیەتییە 
جیاوازەکان،  پێکهاتە  نێوان  هەمەجۆرەکانى 
جیاوازەکان،  چاالکییە  جیاوازەکان،  کلتوورە 
ئەم  زەرورەتى  جیاوازەکان،  ئایینییە  بیروباوەڕە 
لە  جیاوازییەکان  قبوڵکردنى  دەردەخەن،  چەمکە 
یەک کاتدا یان لە یەک شوێندا بەشێوەیەکى گشتى 
هەستیارەى  بابەتە  ئەم  هەر  پێکەوەژیانە،  ماناى 
ئێستا  وتووێژەکانى  کە  ڕابردووە  پێکەوەژیانى 

سەرکەوتوو دەکات)1(.
لێکدانەوەى  چەندین  سادەیەدا  مانا  ئەم  لەگەڵ 
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کۆمەڵگا  نێوان  پێکەوەژیانى  چەمکى  بۆ  جیاواز 
مرۆییە جیاوازەکان تیۆریزەکراوە، هەر یەکێک لە 
گۆشەنیگایەکى جیاوازەوە تێبینییەکانى خۆی لەمەڕ 
ئەم چەمکە دەربڕیوە، لە خوارەوە چەند بۆچونێک 

سەبارەت بەم چەمکە دەخەینەڕوو:
یەکەم: پێکەوەژیان وەک چەمکێک لە سیاسەتى دەرەوە

سەرهەڵدانى چەمکى پێکەوەژیان، بەدیاریکراوى 
 )peaceful coexistence( پێکەوەژیانى ئاشتییانە
دەگەڕیتەوە بۆ دواى کۆتایی هاتنى جەنگى دووەمى 
جیهانى و سەرەتاکانى جەنگى ساردى نێوان هەردوو 
بلۆکى ڕۆژئاوا بە ڕابەرایەتى واڵتە یەکگرتووەکانى 
یەکێتی  ڕابەرایەتى  ڕۆژهەاڵت  بلۆکى  و  ئەمریکا 
پێکەوەژیان  پڕۆژەی  لەوکاتەدا  جاران،  سۆڤییەتى 
لەالیەن یەکێتی سۆڤییەتەوە پێشنیارکرا، خۆرۆشۆف 
کە  پێیوایە  سۆڤییەت  یەکێتی  سەرۆکى  دواهەمین 
لە  بریتییە  واڵتان  نێوان  لە  ئاشتى  پێکەوەژیانى 
بڕوابوون بەوەى کە ناکرێت جەنگ لە نێوان واڵتاندا 
سۆڤێتییەکان  چەمکەى  ئەم  سەرەتاى  ببێت،  بەرپا 
پێکەوەژیانى  لە  باس  کە  لینین  بۆ  دەگەڕیتەوە 
هیگڵ  بە  لینین  کاریگەرى  دیارە  دەکات،  دەوڵەتان 
و تێروانینى ماددى دیالێکتیکى سەبارەت بە بوون 
و ژیان لەوەدا ڕەنگدەداتەوە کە هیگل یەکێک بووە 
لەوانەى کە باوەڕى بە بااڵدەستى نەتەوەى ئەڵمانى 
هەبووە)2(، کەواتە ئەم بۆ چوونە لەکوێوە هاتووە؟ 
یەکێک لە بنەما سەرەکییەکانى فەلسەفەى مارکسى 
بەواتایەکى  دیاردەکان،  کۆنتڕۆڵکردنى  لە  بریتییە 
زەرورەتى  کۆنتڕۆڵکردن  تواناى  نەبوونى  دیکە 
پێکەوەژیان دەهێنیتە ئاراوە، بۆیە هەڵوێستى سیاسی 
یەکێتی سۆڤییەت دواى ئەوە هات کە نەیاندەتوانى – 
بەتایبەتى لە پەنجاکانى سەدەى بیست و بەرەودوا 
کۆنتڕۆڵی جیهانى سەرمایەدارى بکەن، بۆیە پەنایان 
پێکەوەژیان،  دروشمى  بەرزکردنەوەى  بردەبه ر 
ئەم  بۆ  تێگەیشتنەکان  لە  یەکێک  بێت،  هەرچۆنیک 
واڵتیک  کە  سیاسەتەیە  »ئەو  لە  بریتییە  چەمکى 
لەکاتێکدا  دەکات  پەیڕەوى  دەرەوە  ئاستى  لەسەر 

کە خوازیارى ئاشتى و دژى جەنگ بێت، لەوکاتەدا 
وەبەرهێنانى  بۆ  دەبن  یەکتر  هاریکارى  واڵتان 
بەدیهێنانى  بەمەبەستى  توانا مرۆییەکانیان  تەواوى 
بەبێ  گەلەکانیان  خۆشگوزەرانى  ئاستى  بەرزترین 
ڕەچاوکردنى جیاوازییە کۆمەاڵیەتيى و سیاسيی و 
تەنیا  پێکەوەژیان  بەاڵم چەمکى  ئابوورییەکان«)2(، 
ئەو  دەکرێت  بەڵکو  نایەت،  بەدی  واڵتاندا  نێوان  لە 
چەمکە سادە بکرێتەوە بۆ پێکەوەژیانى نەتەوەکان 

و پێکهاتەى ناو نەتەوەکان.
دووەم: پێکەوەژیان وەک چەمکیک لە سیاسەتى ناوخۆدا:

چەمکى  بۆ  تێگەیشتنەکان  لە  دیکە  یەکێکى 
بنەماکانى  لە شۆڕکردنەوەى  بریتییە  پێکەوەژیان، 
ناو پێکهاتە جیاوازەکانى کۆمەڵگا،  پێکەوەژیان بۆ 
یەک  لە  زیاتر  یان  بێت  دەوڵەتدا  یەک  لەناو  جا 
دەڵیت:  شاتێلێ  فرانسوا  بوارەدا  لەم  دەوڵەت، 
واڵتاناندا  نێوان  لە  تەنیا  ئاشتى  پێکەوەژیانى  کە 
دروست نابێت، بەڵکو دەشێت پێکەوەژیان لە نێوان 
گرنگتر  زۆر  ئەمەیان  کە  بێت  بەدی  گەلەکانیشدا 
و پێویستترە، چونکە پاڵنەرەکانى ئاشتى هەروەک 
نێوان  پەیوەندى  لە  تەنیا  جەنگ  پاڵنەرەکانى 
قوڵتر  بەشێوەیەکى  بەڵکو  بەدیناکرێت،  واڵتاناندا 
ئەوە  ئەمەش  دەکرێت)4(.  تێبینى  گەالندا  نێوان  لە 
نێوان  لە  پێکەوەژیان  بەدیهێنانى  کە  دەگەیەنێت 
بنەمایانەیە  ئەو  بەدیهێنانى  سەرەتاکەى  واڵتاندا 
کۆمەڵگا  ئێستادا  لەکاتى  کە  کۆمەڵگاکاندا  لەنێو 
چونکە  مرۆییانەیە،  تەواو  دیاردەیەکى  فرەییەکان 
سەرجەم واڵتانى جیهان لە چەندین گەل و نەتەوە 
و پێکهاتەى جیاواز پێکهاتوون لە ڕووى نەتەوەیی 

و زمانەوانيى و ئایینيى و نەژاد و ڕەگەزەوە.
لە  پێکەوەژیان  بنەماکانى  دووەم:  تەوەرى 

ڕووى کۆمەاڵیەتى سیاسییەوە:
لەناو  ئاشتييانه   پێکەوەژیانى  بەدیهێنانى 
هەیە،  بنەما  چەندین  بە  پێویستى  کۆمەڵگادا 
یەکدى  تەواوکەرى  بەشێوەیەکى  بنەمایانە  ئەم 
کاردەکەن، واتە هەرەسی هەریەکێک لەو بنەمایانە 



75 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )22(
نیسانى 

2019

پڕۆسەى  دواتر  و  تر  ئەوانى  سەر  کاردەکاتە 
پێکەوەژیان لەو کۆمەڵگایەدا بەرەو هەڵدێر دەچێت، 
کە  دەکەین  بنەمایانە  بەو  ئاماژە  بەشەدا  لەم 
فاکتەرى بەهێزکردنى چەمکى پێکەوەژیانى پێکهاتە 

کۆمەاڵیەتییە جیاوازەکانن لەڕووى سیاسییەوە.
یەکەم بنەما: دادپەروەرى سیاسی کۆمەاڵیەتى، 
بەدیهێنانى  سەرەکییەکانى  بنەما  هەرە  لە  یەکێک 
کۆمەڵگایەکدا  هەر  لە  ئاشتى  پێکەوەژیانى 
کۆمەاڵیەتى  دادپەروەرى  بەدیهێنانى  لە  بريتییە 
چەمکى  کە  دیارە  کۆمەڵگایەدا،  لەو  سیاسی 
لێرەدا  ئێمە  بەاڵم  فراوانە  چەمکیکى  دادپەروەرى 
بۆ  ڕاولز  جۆن  تێڕوانینى  بە  پشتدەبەستین  تەنیا 
دادپەروەريى و لەو چەمکەوە شرۆڤەى دادوەرى 
پێیوایە  ڕاولز  جۆن  دەکەین،  سیاسی  کۆمەاڵیەتى 
بەدیهێنانى  هۆى  نابێتە  سیاسی  دادپەروەرى  کە 
تەنیا  کۆمەاڵیەتیدا  سستەمى  لە  سەقامگیرى 
هاوتابێت  دادپەروەرییە  ئەو  کە  نەبێت  لەکاتێکدا 
هەربۆیە  کۆمەڵگادا.  گشتییەکانى  بەها  لەگەڵ 
ناوبراو بۆچوونەکانى خۆى سەبارەت بە دادوەرى 

سیاسی لەم خااڵنەى خوارەوەدا دەخاتە ڕوو)5(:
 ordered ( کۆمەڵگایەکى باش ڕێکخراو  .1
society – well(: الى ڕاوڵز ئەم جۆرە کۆمەڵگایە 
ئەوانەن کە وێناکراون بەوەى کە باشەى سەرجەم 
گشتى  تێگەیشتنێکى  لێرەدا  بەدیدەهێنن،  کۆمەڵگا 
هەیە بۆ دادپەروەرى بەجۆرێک کە هەموو تاکەکان 

و دامەزراوەکان ڕێزی لێدەگرن.
 :)basic structure( سەرەکى  بنەماى   .2

ئەمەش بریتییە لە شێوازى دابەشکردنى مافەکان و 
ئەو الیەنانەى سوود لە هاوکارییە کۆمەاڵیەتییەکان 

وەردەگرن.
 :)Original position( 3. بارودۆخى سەرەکى
ئەو بارودۆخە سەرەتاییە چەقبەستووەیە کە تیایدا 
کە  دادپەروەرییەى  ئەو  لەسەر  دەکریت  وتووێژ 
دەکرێت پێی بگەین، هەر لێرەدا دەتوانرێت پشکنین 
بۆ ئەو تیۆریزانە بکرێت کە ئایا تا چ ئاستێک لەگەڵ 

دادپەروەریدا هاوتان.
 :)Veil of ignorance ( 4. پۆشاکى نەزانین
سێیەمه ،  بۆچوونى  تەواوکارى  بۆچوونەیان  ئەم 
لە  بەشدارن  کەسایەتییانەى  ئەو  کە  بەوپێیەى 
واژۆکردنى گرێبەستى کۆمەاڵیەتیدا بێئاگان لەوەى 
بۆیە  دەکات،  چاوەڕییان  چى  داهاتوودا  لە  کە 
ببەستن  گشتى  تێگەیشتنیکى  بە  پشت  کە  ناچارن 

سەبارەت بە دادپەروەرى.
 overlapping( 5. کۆدەنگى لە ڕێگاى سازاندنەوە
consensus(: ئەمەش هۆکارێکە بۆ بە بەرداکردنى 
ڕێکخراو،  باش  کۆمەڵگایەکى  بە  واقیعى  بەرگێکى 
چونکە لەکاتى ئێستادا کۆمەڵگاکان چەندین پێکهاتەى 
لە  تەنیا  کۆدەنگى  بە  گەیشتن  و  تێدایە  جیاوازیان 
ڕیگاى وتووێژ و گفتوگۆوە دەبێت، کە تیایدا سەرجەم 

پێکهاتەکان دەگەنە خاڵە هاوبەشەکانى نێوانیان.
   پاڵپشت بەو بۆچوونانە ڕاوڵز دوو مەبدەئى 
کە  دادەڕیژیت  دادپەروەرى سیاسی  بۆ  سەرەکى 

بریتین لە)6(:
هەموو  کە  لەوەى  بریتییە  یەکەم،  مەبدەئى   .1

کورد لە ڕووى کلتووريى و گۆشکردىن 
کۆمەاڵیەتيى و سیاسییەوە ڕاهاتووە لەسەر 

ڕێزگرتنى مافەکاىن بەرامبەر.

;
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ئازادییەکاندا  چوارچێوەى  لە  کۆمەڵگا  تاکێکى 

خاوەنى ئازادى یەکسان بن.
2. مەبدەئى دووەم، بریتیيە لەوەى کە پێویستە 
جیاوازییە کۆمەاڵیەتيى و ئابورییەکان بەشێوەیەک 
بێت  الیەک  هەموو  بەرژەوەندى  لە  کە  ڕێکبخرێن 
هەموو  بەردەم  لە  گشتییەکان  کارە  و  ئەرک  و 

تاکەکاندا کراوەبێت.
 

دووەم بنەما: مافەکان و ئازادییەکان: بەشێوەیەکى 
لقى  بەسێ  دەکرێن  ئازادییەکان  و  مافەکان  گشتى 

سەرەکییەوە کە بریتین لە:
ئەم  کەسێتییەکان:  ئازادییە  و  ماف   .1
و  هەیە  تاکەکانەوە  بە  پەیوەندییان  مافانە  جۆرە 
هیچ  و  مابێتن  ژیاندا  لە  تا  بەوانەوە  پەیوەستن 
و  ماف  ئەم  بکات،  پێشێلى  ناتوانیت  کەسێک 
ئازادییانە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو مافانەى کە لە یاساى 
لە  مرۆڤ  مافى  وەک  سەلمێندراون،  سرووشتیدا 

ژیان، پەیڕەوکردنى ئازادییەکانى...هتد.
ئەم جۆرانە  ئازادییە گشتییەکان:  ماف و   .2
کۆمەڵە  چوارچێوەى  دەچنە  ئازادى  و  ماف  لە 
گشتى  بەشێوەیەکى  کە  ئازادییەکەوە  و  ماف 
سەلمینراون بۆ مرۆڤ و ڕێککەوتنێکى گشتى هەیە 
لەسەر دەستەبەرکردنیان وەک، ئازادى ڕادەربڕین، 

نیشتەجێبوون، پێکهێنانى خێزان...هتد.
لەو  بریتین  ئەمانەش  سیاسییەکان:  مافە   .3
مافانەى کە بوارى سیاسییدا و لە ڕێگاى یاساوە 
دەستەبەردەکریت بۆ مرۆڤ وەک مافى دەنگدان، 

خۆپااڵوتن، ئەنجامدانى ئەرکى گشتى...هتد.
ئەوەى کە لە دواى ئەم سەرەتایە پێی دەگەین، 
هەیە  تەواو  پێکەوەگرێدانیکى  کە  لەوەى  بریتییە 
لە نێوان سێ لەو خااڵنەى کە لەسەرەوە باسمان 
کردن، کە بریتین لە: سازان بەمەبەستى کۆدەنگى، 
لە  بەدەر  پێکهاتەکان  بەرژەوەندى  بەدیهێنانى 
دەستەبەرکردنى  ژمارە،  و  پێگە  لە  جیاوازى 

دەبنە  پێکەوە  خاڵە  سێ  ئەم  سیاسییەکان،  مافە 
سەرەتایەکى بەهێز بۆ بەدەستهێنانى پێکەوژیان لە 
نێوان پێکهاتە جیاوازەکان و لە بەشى دووەمى ئەم 
لە  دەکەین  خاڵە  ئەم سی  بوونى  پشکنینى  بابەتە 

ئەزموونى هەرێمى کوردستاندا.

بەشىدووەم:مامەڵەىهەرێمىکوردستان
لەگەڵپێکهاتەکانىناوهەرێم:

بۆ دیاریکردنى چۆنیەتى مامەڵەکردنى هەرێمى 
کوردستان لەگەڵ پێکهاتە جیاوازەکانى ناو هەرێم 
لە ڕووى ئاینيى و نەتەوەیی و ئاینزاوە ئەزموونى 
هەرێمى کوردستان لە پەرلەمانى هەرێم بەنموونە 
نوێنەرى  پەرلەمان  کە  بەوپێیەى  وەردەگرین، 
و  کوردستانە  هەرێمى  پێکهاتەکانى  سەرجەم 
یاسادانانە  فەرمى  دەزگاى  گەورەترین  هەروەها 
و  پەیڕەو  بۆ  خوێندنەوەیەک  دواتر  هەرێم،  لە 
پڕۆگرامى پارتە سیاسییەکانى هەرێم بە دیاریکراوى 
»پارتى دیموکراتى کوردستان و یەکێتى نیشتمانى 
چ  تا  بزانین  هەوڵدەدەین  و  دەکەین  کوردستان« 
لە  جیاوازەکان  پێکهاتە  بۆ  مافانەیان  ئەو  ئاستێک 

هەرێمى کوردستاندا سەلماندووە:
و  کوردستان  پەرلەمانى  یەکەم:  تەوەرى 

نوێنەرایەتى پێکهاتە جیاوازەکان
لە  پەرلەمانى  کارى  مێژووى  بۆ  گەڕانەوە 
هەڵبژاردنى  خولى  یەکەم  و  کوردستان  هەرێمى 
یارمەتیدەرێکى   1992 لە  پەرلەمان  ئەندامانى 
گەورەیە بۆ تێگەیشتن لە پێگەى پێکهاتە جیاوازەکان 
و گەشەسەندن و داننان بە ماف و کاریگەرییان لە 

هەرێمى کوردستان.
یە كه مین ئه زموونی هه ڵبژاردنه كان به شێوه یه كی 
یاسای  به پێی  عێراق  كوردستانی  له   دیموكراسی 
 1992\5\19 له   كوردستانی  به ره ی  ژماره )1(ی 
چه ندین  نوێنه رانی  چاودێری  و  به سه رپه رشتی 
و  مرۆڤ  مافی  بواری  له   بیانی  ڕێكخراوی 
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ژماره )22(
نیسانى 

2019

دیموكراسی و ئه ندامانی په رله مانی واڵتانی ئه وروپا 
و ڕۆژنامه نووسانی بیانی ئه نجامدرا، كه  )967229( 

ده نگده ر به شداریان تێدا كرد.
له  هه ڵبژاردنه كه دا  به شداريیان  لیستانه ی  ئه و 

كرد بریتی بوون لەم لیستانەى خوارەوە:

خشتەىژمارەیەک:لەدروستکردنىتوێژەر

كه  له الیه ن  هه ڵبژاردن،  ئه نجامه كانی  به پێی 
هه ڵبژاردنه كانی  سه رپه رشتیاری  بااڵی  ده سته ی 
كه   ڕاگه یه ندرا،  كوردستان  نیشتمانی  ئه نجومه نی 
النسبی(  ڕێژه یی)التمثیل  نوێنه رایه تی  سستمی  به  
دیموكراتی  پارتی  )لیستی  ته نیا  به ڕێوه چوو، 
نیشتمانی  )یه كێتی  هاوبه شی  لیستی  كوردستان(و 
نێو  هاتنه   زه حمه تكێشان(،  حزبی  و  كوردستان 
په رله مان له  كۆی 105 كورسی په رله مان هه ریه ك له  
یه كێتی و پارتی 50% ی كورسیيه كانیان به ركه وت.

به پێی بریارێكی سه ركردایه تی سیاسی به ره ی 
 )5( ده رچوو   1992\4\8 له   كه   كوردستانیش 
كورسی بۆ مه سیحیيه كانی كوردستان ته رخانكرا، 
كه  4 ئه ندامیان له  لیستی بزووتنه وه ی دیموكراتی 
یه كگرتووی  لیستی  بۆ  ئه ندامیش   1 و  ئاشووريی 

مه سیحیيه كانی كوردستان ته رخانكرا)7(.
جگە لەو ئەندام پەرلەمانانە سێ ئەندام پەرلەمانى 
دیکە لەلیستەکانى پارتى دیموکراتى کوردستان و 
پێکهاتەکنى  بە  کوردستان سەر  نیشتمانى  يەکێتى 

دیکە بوون بەپێی ئەم لیستەى خوارەوە)8(:

خشتەىژمارەدوو:لەدروستکردنىتوێژەر

کەواته  کۆى ئەندام پەرلەمانەکانى هەرێمى 
لە  پەرلەماندا  یەکەمى  خولی  لە  کوردستان 
پەرلەمان  ئەندام   )8( جیاوازەکان  پێکهاتە 
کە  پەرلەمان  ئەندام   )105( کۆى  لە  بوون 
دەکاتە ڕێژەى )0,077%( لە سەدى ئەندامانى 

پەرلەمان.
دووه می  خولی   2005  /1/  30 ڕۆژی  له  
ئه نجامدرا  كوردستان  په رله مانی  هه ڵبژاردنه كانی 
كه  هاوكات بوو له گه ڵ هه ڵبژاردنه كانی ئه نجومه نی 
ئه نجومه نی  هه ڵبژاردنی  و  عێراق  نوێنه رانی 
گشتی  هه ڵبژاردنی  یه كه مین  ئه مه ش  پارێزگاكان. 
بوو كه  دوای ڕووخانی ڕژێمی سه دام له  كوردستان 

و عیراق ئه نجامدرا)9(.
 له م هه ڵبژاردنه دا، ژماره ی ئه ندامانی په رله مان 
له  105 ئه ندام بۆ 111 ئه ندام به رزكرایه وه . له  
ئه نجامدا ته نها سێ لیست له  كۆی 13 لیست كه 
 به شداريیان له  هه ڵبژاردنه كاندا كردبوو، توانیان 
نیشتمانی  لیستی  ئه وانیش  په رله مان،  بگه نه  
و  كورسی   )104( كه   كوردستان  دیموكراتی 
عێراق  كوردستان  ئیسالمی  كۆمه ڵی  لیستی 
زه حمه تكێشانی  حيزبی  لیستی  و  كورسی   )6(
كوردستان و سه ربه خۆكان )1( یه ك كورسیيان 
به ده ستهێنا، ڕێژەى پێکهاتەکان لەناو پەرلەمانى 
بەپێی  هات  بەسەردا  گۆڕانکارییان  کوردستان 

ئەم لیستەى خوارەوە:
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خشتەىژمارەسێ:لەدروستکردنىتوێژەر

  بەپێی ئەو لیستەى سەرەوە ژمارەى نوێنەرى 
بەرز  کوردستان  پەرلەمانى  لەناو  پێکهاتەکان 
بۆتەوە بۆ )12( ئەندام پەرلەمان لە خولى دووەمدا 
کە دەکاتە ڕێژەى )1,2%( بەپێی بەراوردکردنى بە 

)111( ئەندام پەرلەمان.
بۆ خولى سێیەمى پەرلەمان کە لە 2009/7/25 
کوردستان  هەرێمى  پێکهاتەکانى  بەڕێوەچوو 
سەربەخۆ  لیستى  بە  و  خوارەوە  شێوەیەى  بەم 

بەشداری هەڵبژاردنەکانیان کرد)10(:

خشتەىژمارەچوار:لەدروستکردنىتوێژەر

نوێنەرایەتى  سەرەوە  خشتەیەى  ئەو  بەپێى 
بۆتە  کوردستان  پەرلەمانى  لەناو  پێکهاتەکان 
بە  بەراورد  بە  ڕێژەکەیان  بەمەش   ،)%1( ڕێژەى 
پێدەچێت  و  دابەزیوە  پەرلەمان  دووەمى  خولى 
یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانى بریتی بێت لەوەى 
کە ئەو پێکهاتانە لەناو لیستەکانى دیکەى تایبەت بە 

کوردەکان نوێنەریان نەبووبێت.

کوردستان  پەرلەمانى  چوارهەمى  خولى  بۆ   
کەلە 2013/9/21 ئەنجامدرا پێکهاتەکان )8( لیستى 
سەربەخۆیان هەبوو بەم شێوەیەى خوارەوە)11(:

خشتەىژمارەپێنج:لەدروستکردنىتوێژەر

پەرلەمانى  ئەندام  ژمارەى  لیستە  ئەو  بەپێی 
 )11( بە  بووە  چواره مدا  خولی  لە  پێکهاتەکان 
پەرلەمانى  ئەندامانى   )%1,1( کە  پەرلەمان  ئەندام 

کوردستان پێکدەهێنن.
بەپێی ماددەی یەکەم بڕگەی یەکەم لە یاساى 
دابه شكردنى  یاساى  2017ى  ساڵى  )2(ى  ژماره  
به سه ر  هه رێم  سه رۆكایه تى  ده سه اڵته كانى 
سەرۆک  هه رێم،  ده ستوورییه كانى  دامه زراوه  
مەرسوومی  بە  کودرستان  هەرێمی  وەزیرانی 
 2018/9/30 ڕۆژی   2018 ساڵی  ی   1 ژمارە 
هەڵبژاردنی  ئەنجامدانی  بۆ  وادە  وەک  دیاریکرد 

خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان)12(.
بەپێی ڕاگەنراوی کۆمسیۆنی بااڵی سەربەخۆی 
کوردستان  هەرێمی  لە  ڕاپرسی  و  هەڵبژاردن 
دەنگدانیان  مافی  هاواڵتی   3085461 ژمارەی 
لەو ژمارەیە 1845979 هاواڵتی بەشداری  هەبوو 
پرۆسەی دەنگدانیان کردووە کە ڕێژەی بەشداری 
هاواڵتیان دەکاتە 59%. لەو هەڵبژاردنەدا 29 لیست 
 16 ئەنجامدا  لە  کردو  هەڵبژاردنیان  بەشداری 
بەدەستبهێنن،  پەرلەمانه  کورسی  توانیان  لیست 
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بەپێى ئەنجامەکان لیستەکانى پێکهاتەکان بە کۆى 
ئەمەش  کە  هەیە،  پەرلەمانیان  ئەندام   )11( گشتى 
پەرلەمان  ئەندامانى  )1,1%(ى  ڕێژەى  دەکاتە 
پەرلەمانى  چوارهەمى  خولی  شێوەى  بەهەمان 
هەندێک  نافەرمى  بەشێوەیەکى  بەاڵم  کوردستان، 
یەزیدییەکان  و  کاکەییەکان  وەک  پێکهاتەکانى  لە 
بەاڵم  هەیە،  ئەندامیان  کوردستانییەکاندا  لیستە  لە 
ڕێژەى  سەر  ناکاتە  ئەوتۆ  کاریگەرییەکى  ئەوە 
و  دووەم  و  یەکەم  خولى  لە  وەکو  پێکهاتەکان 

سێیەمدا بەدیدەکرێت.
لەوەى سەرەوە دەردەکەوێت، کە خولى دووەمى 
ئامادەیی  ڕێژەى  زۆرترین  کوردستان  پەرلەمانى 
پێکهاتەکانى فەراهەمکردووە لەناو پەرلەماندا و، لە 
نەگۆڕى  بە  ڕێژەیە  ئەو  پێنجەم  و  خولى چوارەم 

ماوەتەوە.
بەرنامەى  بۆ  خوێندنەوەیەک  دووەم/  تەوەرى 

پارتە سیاسییەکان »ى.ن.ک، پ.د.ک«:
هەردوو  پڕۆگرامى  خوێندنەوەى  میانەى  لە 
پارتى دەسەاڵتدارى هەرێمى کوردستان )ى.ن.ک، 
بوارەکانى  لە  بەدیدەکرێت  خاڵێک  چەند  پ.د.ک( 
پێکهاتەکان،  مافی  لە  پارێزگاریکردن  پێکەوەیان و 
کوردستاندا  دیموکراتى  پارتى  پڕۆگرامى  لەناو 
پێکەوەژیان  پرەنسیپی  »چەسپاندنى  کە  هاتووە 
پێکهاتە  هەموو  نێوان  لە  لێبووردەیی  گیانى  و 
گەلدا«)12(،  ئایینى و مەزهەبییەکانى  و  نەتەوەیی 
نیشتمانیی  یەکێتیی  پڕۆگرامى  لە  بەرامبەردا  لە 
پارتەکەدا  پێناسەکردنى  میانەى  لە  کوردستاندا 
نەپساوەکەى  خەباتە  درێژەى   ...« کە  هاتووە 
تابتوانێت  بگاتە وەدیهێنانى عەدالەتى کۆمەاڵیەتى، 
ئاشتیانەى  پێکەوەژیانى  بنەماکانى  لەگەڵ  تەبا 
بەدیهێنانى  وردەکارى  لە  هاوسەنگ...«)13(، 
پێکەوەژیان و پاراستنى مافی پێکهاتەکان لە هەرێمى 
لە  سیاسییە  پارتە  دوو  لەو  هەریەک  کوردستان 
پێکهاتەکان  مافی  بە  ئاماژەیان  بواردا  چەندین 

لە  وەردەگرین  نمونەیەک  لە خوارەوە چەند  داوە 
پڕۆگرامى هەردوو ئەو پارتە:

یەکەم/ پارتى دیموکراتى کوردستان
ماددەى یانزە: پەرەپێدانى سستەمى پەرلەمانى 
هەموو  بەشداربوونى  بوونى  مسۆگەر  و  فیدراڵی 

پێکهاتەکانى عێراق لە دامەزراوە دەستورییەکاندا.
ماددەى چواردە: مسۆگەرکردنى مافە نەتەوەیی 
و  کلدان  و  تورکمان  ئیدارییەکانى  و  کلتووريى  و 

سریان ئاشوريى و ئەرمەنى.
هەر  مافی  دابینکردنى  پانزە:  ماددەى 
جێبەجێکردنى  )لە  مەزهەبی  و  ئاینى  پێکهاتەیەکى 
ئەنجومەن(  دامەزراندنى  و  ئاینییەکانیان  سرووتە 
کلتووريى  کاروبارە  ڕێکخستنى  و  پەرەپێدان  بۆ 
لە هەرێمى  و کۆمەاڵیەتییەکانیان و گەشەپێدانیان 

کوردستان.
 دووەم/ یەکێتى نیشتمانى کوردستان

ئامانجە گشتییەکان خاڵى حەوتەم »پابەندبوون 
و پشتیوانيکردن لە مافە دەستورییەکانى سەرجەم 
عەرەب،  )تورکمان،  وەک  نەتەوەییەکانى  پێکهاتە 
ئەرمەن، کلد، ئاشوورى( و ئاینى و مەزهەبییەکانى 
مەندائی،  صائیبەى  مەسیحى،  )ئێزیدى،  وەک 

کاکەیی و شەبەک( لە کوردستان و عێراق.
هێمنانەى  و  ئاشتیانە  پێکەوەژیانى  پانزە:  خاڵى 
بۆ  ڕیزگرتنیان،  و  مەزهەبەکان  و  ئایین  سەرجەم 
ئەمەش هەوڵدەدات بۆ پێکهینانى سستەمێکى سیاسی 

لەسەر بنەماكانى دیموکراسییەت و سيکۆالر.
خاڵى  سیاسیيەکان  ئامانجە  بوارى  لە 
ژیانى  یاسایی  زەمینەى  سێیەم«ڕەخساندنى 
دیموکراتيى و مەدەنى بە دابینکردنى ئازادى ئایین، 
مەزهەب، بیروڕا، میدیا، هاتوچۆ و نیشتەجێبوون، 
سەندیکایی،  سیاسی،  خۆڕێکخستنى  ئازادى 

دیموکراتى و پێکهینانى ڕێکخراوى ناحکومى.
لە بوارى کلتووريدا،  خاڵى چوارەم کە دەڵێت:« 
دابونەریتى  و  و  کلتوور  لە  ڕێزگرتن  و  گرنگیدان 
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)تورکمان،  نەتەوە  ئەو  سەرجەم  کۆمەاڵیەتى 
مەزهەبانەى  و  ئاین  ئاشوور(  و  کلد  عەرەب، 
و  کاکەیی  مەندائى،  صابئەى  ئێزیدى،  )مەسیحى، 

شەبەک( کە لە کوردستان دەژین.
خااڵنەى  و  ماددە  ئەو  خوێندنەوەى  بوارى  لە 
هاتووە  سیاسیدا  پارتى  هەردوو  پڕۆگرامى  لە  کە 
پێکهاتە  مافی  بە  بڕوایان  کە  دەردەکەوێت 
ڕووى  لە  بەاڵم  ناوە،  کوردستاندا  جیاوازەکانى 
لەو  نوێنەر  کەمترین  کە  دەبینین  واقیعەوە 
دەپاڵێورێن  سیاسییەکاندا  پارتە  لەناو  پێکهاتانە 
کوردستان،  پەرلەمانى  لەناو  نوێنەرایەتیکردن  بۆ 
لەو  بەشێک  کە  ئەوەى  هۆى  بۆتە  ئەمەش 
پارتى  مەسیحییەکان(  عەرەب،  پێکهاتانە)تورکمان، 
تایبەت بەخۆیان دامەزراندووە و لە دەرەوەى ئەو 
پارتە سیاسییانەى هەرێم نوێنەرى خۆیان دەپاڵێون.

دەرئەنجامەکان
یەکەم: بابەتى پێکەوەژیانى ئاشتییانە لە سەدەى 
مشتومڕى  جێگاى  کە  بابەتێک  یەکدا  و  بیست 

بیرمەندەکانە و ڕەگ و ڕیشەى مێژووى هەیە.
ئەوەى  لەگەڵ  کوردستان  هەرێمى  دووەم: 
بەاڵم  تیادایە،  جیاوازى  پێکهاتەى  چەندین  کە 
نێوان  ئاشتییانەى  پێکەوەژیانى  گیروگرفتى 

پێکهاتەکان بەدى ناکرێت.
نوێنەرایەتى  بتوانن  باشتر  بۆئەوەى  سێیەم: 
خۆیان بکەن، پێکهاتە ناکوردەکان پارتى تایبەت بە 
خۆیان هەیە و نوێنەریان لە پەرلەمانى کوردستاندا 

هەیە.
چوارهەم: کورد بە سروشتى خۆی نەتەوەیەکى 
ئاشتیخوازە و لەکاتى ئێستادا کە خاوەنى دەسەاڵتە 
لە هەرێمى کوردستان و لەگەڵ ئەوەى کە هەندێک 
کوردستاندا  سەربەخۆیی  لەگەڵ  پێکهاتانە  لەو 
لە  بوون  کورددا  الوازبوونى  لەگەڵ  و  نەبوون 
لەالیەن  نەرێنى  کاردانەوەیەکى  بەاڵم  کەرکوک، 

کوردەکانەوە بەدى نەکراوە.

سهرچاوهكان

)1( Naoko Matsumoto & others, 
Coexistence And Cultural Transmission In 
East Asia, LEFT COAST PRESS, Greek, 
p.17
)2( محمد عبد القادر أسبیقة، دراسات اجتماعیە 
الجامعی،  للکتاب  الحدیثة  األکادیمیة  معاصرة، 

القاهرة، الطبعة االولی، 2013، ص19 – 20.
الفکریة  االسس  الستار،  عبد  عبداالله  خالد   )3(
لثقافة التعایش السلمی فی المجتمعات، مجلة التراث 
العلمی العربی، العدد الثانی – الثالث، 2016، بغداد، 

ص312.
)4( هەمان سەرچاوەى پێشوو، ل313.

بین  العدالة  بلعزوقی،  محمد  تیتات،  على   )5(
مجلة  رولز،  جون  لدى  العدالة  نظریة  فی  االجیال 
االنسانیة«،  »العلوم  لألبحاث  النجاح  جامعة 

المجلد)25( -8، 2014، ص1236-1233.
)6( هەمان سەرچاوە، ل1237.

پەرلەمانى  فەرمى  سایتى  سەرچاوە   )7(
کوردستان.

)8( هەمان سەرچاوەى پێشوو.

)9( هەمان سەرچاوەى پێشوو.
)10( هەمان سەرچاوەى پێشوو.
)11( هەمان سەرچاوەى پێشوو.

)12( ماددەى 17 لە پڕۆگرامى پارتى دیموکراتى 
کوردستان، ل9.

)13( پڕۆگرامى یەکێتى نیشتمانیی کوردستان، 
ل13.



81 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )22(
نیسانى 

2019

ئاینی كورد 

پێش ئیسالم

بنه ماڵه ی پێغه مبه ران له  كوردستان

مهكهریم
حمودحه

هسهنمه
ح

يه كێتى  له   ئه ندام 
مێژوو،  له   به كالۆريۆس  هه ڵه بجه ،   1957 له دايكبووى 

فۆلكلۆرى  و  كه له پوور  كۆمه ڵه ى  له   ئه ندام   
كوردستان، ڕۆژنامه نووسانى 

ك و مێژوو.
 له  بواره كانى ئه ده ب و چيرۆ

كوردى، خاوه نى چه ندين به رهه مه 
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و  قورسترین  له   ئیسالم،  پێش  كورد  ئاینی 
گرانترین به شه كانی مێژووی كورده ، نووسینه وه ی 
ئه گه ر  ده وێت،  زۆری  به دواداچونی  چه مكه ،  ئه م 
ئه مه  ڕاستبێته وه ، زنجیره ی پێكهاته ی هه مه الیه نه ی 
كۆمه ڵگه ی كۆنی كوردی ده دۆزینه وه  و، هه ندێك  
و  ده روونيی  و  كۆمه اڵیه تی  و  مێژوویی  له باری 

زمانه وانيی و ڕۆشنبیريی كۆنی كورد ده زانین.
)ئاینی  به ناوی  نووسی  كتێبێكم   1997 ساڵی 
پێش  كورد  كه   كرد،  ئه وه م  باسی  كورد(، 
بووه  تری  ئايینی  و  پێغه مبه ر  چه ند  زه رده شت 
كه   مائاباد  به ناوی  بووه   كورد  بنه ماڵه یه كی   و، 
هه ڵكه وتووه ،  تیا  پێغه مبه ریان  زۆر  ژماره یه كی 
ناونراوه ،  بنه ماڵه وه   ئه و  به ناوی  مه هاباد  شاری 
بووه  و  مائاباد  ناوی  پێغه مبه رانه   له و  یه كێك  
كتێبی بۆ هاتووه  به ناوی )ده ساتیر(، له م ماوه دا بۆ 
یه كالكردنه وه ی ئه و باسه  كۆنه  گه ڕام بزانم ئه و 
هه وااڵنه  چه ندی ڕاسته  و تا چه ند سه رچاوه كان 
له   ته نها  هه واڵه م  ئه و  ئه وكاته   ده كه ن،  پشتگیری 
سه رچاوه م  كۆمه ڵێك  پاشتر  هێنابوو،  مه ردۆخی 
تیابوو،  زیاتریشی  له وه   هه واڵی  كه   ده ستكه وت 
كه   ده كه ن  كورد  بنه ماڵه ی  دوو  له   باس  به ڵكو 
هه بوون  كوردستان  له   ساڵ  هه زار  شه ش  پێش 
و زیاتر له  سیانزه  پێغه مبه ریان تیا هه ڵكه وتووه ، 
ئه و دوو بنه ماڵه یه ش بنه ماڵه ی زه رده شتیيه كان و 
مائاباديیه كانن كه  له  نێوان دوو گۆماوی زرێبار و 

میاندوئاودا ژیاون. 
شوێنى  چه ند  له   باسه   ئه م  پشتگیری  بۆ 
خوا  كه   كراوه ،  ئه وه   ده ستنیشانی  قورئاندا 
پێغه مبه ری بۆ هه موو گه النی سه رزه وی به زمانی 
هاتووه   بۆ  تایبه تیان  نامه ی  ناردووه  و،  خۆیان 
هه تا لێی تێبگه ن، وه ك ده فه رموێ: )ولقد بعثنا في 
كل امة رسوال(، )وإن من أمة اال خال فيها نذير(، 
)وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه  ليبين لهم(، 
نقصص  لم  من  ومنهم  عليك،  )منهم من قصصنا 

عليك(. 

ئه م باسانه  هی دوای تۆفانی نوحه ، كۆڵینه وه كه م 
ده هێنم،  كورته یه كی  لێره دا  نه بووه ،  ته واو  هێشتا 
و  ماد  له  ناوچه ی  ئاینی  بنه ماڵه یه كی  كۆندا  له  
ماننايی و ده وروبه ری شاری ساباڵغ و مه هاباد 
و سه قز هه بوون به  ناوی مه هاباديیه كان، چه ندین 
پێغه مبه ر و پاشا و فه رمانڕه وایان تیا هه ڵكه وتووه ، 
مه هاباد یه كێكه  له  كۆنترین شاره كانی ناوچه كه ، له  
پێشتر  شاره   ئه م  كۆنتره ،  كه ركوكیش  و  هه ولێر 
1315ـ  ساڵی  بووه ،  )ساباڵخ(  ساوجبالق  ناوی 
1317ك كراوه  به  مه هاباد، له  فه رهه نگه  كورديی 
هاتبێ ،  مه هاباد  ناوی  به ده گمه ن  فارسیيه كاندا  و 
مه هاباد  ئیسالمیش  مه عاريفی  دائیره   له   ته نانه ت 
له   پورداود  باسكراوه ،  ساباڵخ  بۆ  به ناوێك 
فه رهه نگی دهخداو، د.محه مه د معین له  فه رهه نگی 
بورهان قاتعدا مهابادیان بۆ ساباڵخ به كارهێناوه ، 
هاتبێ   لێ   مه هابادی  وشه ی  سه رچاوه   كۆنترین 
شانامه ی فرده وسی بووه ، كه  ئه ویش له  كۆمه ڵێك 
سه رچاوه ی  و  خۆيی  سه رده می  سه رچاوه ی 
پێش ئیسالم ده ستی كه وتووه  و باسی كردووه،  
او  بد  پیشین  زرتشت  پشت  )نهم  ده ڵێت :  كه  
زه رده شت  ده ڵێ   ڕاستگو(،  پێغمبر  مه ئاباد  ـ 
نۆهه مین پێغه مبه ری ئه و بنه ماڵه یه  و مه هابادیش 
تاریخ  له   )سیرجان  بووه ،  ڕاستگۆ  پێغه مبه رێكی 
ده وره ی  ئاخری  له   )مه هاباد  ده ڵێت :  ایران(دا 
حه زره تی  ده وره یه دا  له و  ژیاوه ،  گه وره   زهوری 
پێغه مبه رێك  كیومه رس  پێش  بووه ،  په یدا  ئاده م 
مرۆڤ  به ره ی  و  مه هاباد  وتووه   پێیان  بووه  
ئه سفه ندیار  كه یخه سره وی  بووه (،  په یدا  له وه وه  
پێغه مبه ر و گه و ره ترین شا و  )مه زنترین  ده ڵێت : 
به   كه   بووه ،  مه ئاباد  چاخه دا  له و  مرۆڤ  باوكی 
)ئازه ر هۆشه نگ( ناوبانگی ده ركردووه ، كتێبه كه ی 
كه المی یه زدانیيه (. فیرده وسی له باره ی پێغه مبه ر 
هۆشه نگ و ئاینه كه ی ده ڵێت : )كه  مارا ز دین كهن 
ننگ نیست ـ به  گیتی به  از دین هۆشه نگ نیست(، 
به وه دا ده سه لمێ  كه  ئازه ر هۆشه نگ یان مه ئاباد 
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)دبستان(دا  له   بوون،  ئایین  پێغه مبه رێكی خاوه ن 
ده ڵێت:)كتێبی هۆشه نگ ناوی مه ئاباد بووه (، به اڵم 
زۆربه ی سه رچاوه كانی تر ناوی كتێبی بنه ماڵه ی 
مه ئابادیان به  )ده ساتیر( ناوبردووه ، بۆ یه كه مجار 
له الیه ن  هیند  له   )ده ساتیر(  كتێبی  ساڵی 1234ك 
ده مارگیری  چاپكرا،  كاوسه وه (  فه یرۆزی  )موبید 
دروستكرد،  كێشه یان  زه رده شتيیه كان  و  ئێرانيی 
كتێبه كه یان كۆكرده وه  و سوتاندیان و موبیدیش 
بۆ  درا،  له قه ڵه م  زه رده شتی  ئاینی  له   به الده ر 
وایانلێكرد  فه یرۆز،  نا مه ال  ناویان  ناشیرینكردنی 

كه  ئێستا یه ك نوسخه  له و كتێبه  دیار نیيه .
ساڵی 1230 ك ڕۆحانیه كی شیعه  له  ده ورانی 
به ناوی  نووسی  كتێبێكی  قاجار  شای  ناسره دین 
ئاینه كانی  هه موو  له   باس  نه جه فیه (،  )دووڕه ی 
بنه ماڵه ی  باسی  ئیسالم،  هاتنی  تا  ده كات  دنیا 
ده ساتیریشی  له   هه ندێ   و  ده كات  مه هابادیش 
له و كتێبه دا چاپكردووه ، به اڵم ئه ویش به  ده ردی 
ساڵی  له   وازناهێنێ ،  فه یرۆز  ده برێت ،  ده ساتیر 
له  هیندستان ده ساتیر  بۆمبای  له  شاری  1818ز 
و  زه رده شتیيه كان  باڵوده كاته وه ،  ئینگلیزی  به  
په المار  ئێرانیيه كان  ده مارگیره   مێژوونووسه  
ده به نه  سه ر موبید فه یرۆز، پورداود چه ند وتارێك 
پێغه مبه رایه تی  گۆتره   به   و  ده نوسێت  دژی 
ئه وه ی  بێ   ڕه تده كاته وه   مه هابادیان  بنه ماڵه ی 
گوێ  بداته  شانامه  و سه رچاوه كانی تر. دوای ئه و 
)محه مه د معین( و زۆری تر له  دژی ده نووسن و 
موبید فه یرۆز به  درۆزن  و ساخته چی ناوده به ن، 
محه مه د موعین له  برهان قاتعدا وتاریك داده نێت  
به توندی  او(،  پیڕوانی  و  كه یوان  )ئازه ر  به ناوی 
حاشا له  شتی وا ده كات و سوێندیش ده خوات كه  
له  جانی بنی جانه وه  هه تا نۆ پێغه مبه رێك به ناوی 
تونده   وه اڵمدانه وه   ئه م  نابێ ،  نه بووه  و  مه هاباد 
وایكرد كه سی تر نه یوێرا شت بنوسێت ، تا مردنی 
ئه و دوو مێژووزان و زمانزانه  شاره زایانه ، دوای 
ئه وان خێرا دوو ده قی كتێبی دبستان المزاهب و 

دبستان مزاهب كه  پێشتر ساڵی 1292ك له  هیند 
چاپ كرابوون چاپكرانه وه ، هه ردووكیان هه ریه ك 
ده قن، به  دورودرێژی باسی پێغه مبه رانی مه هاباد 

و بیروڕایان كراوه .
ئه حمه د  و  مه ردۆخ  ئایه توڵاڵ  كوردیش  له  
بنه ماڵه ی  و  مه هاباد  وشه ی  باسی  قازی 
خه ڵكی  به   پێغه مبه ر،  وه ك  كردووه   مه هابادیان 
مه به ست  نازانرێت   كه   قه ڵه م،  ده ده نه   به ڵخی 
جار  ده یان  گورگانیش  فه خره دینی  به ڵخه یه ،  كام 
ده كات،  مه هاباد  واڵتی  و  مه هاباد  وشه ی  باسی 
كورد  شاعیری  كوردستانی(  عه شقی  )میرزاده ی 
باسی مه هاباد و كۆشكی واڵتی مه هاباد ده كات، 
)مهاباد  ـ  ده ڵێت :  شه یبانی(ش  الله ی  فه تح  )میرزا 
این گفت و احمد همین ـ چه  پیچی تو در ان سه ، 
ای عیسوی ؟(، ڕه نگه  مهاباد و )ئازه ر هۆشه نگ( 
هه ر ئیبراهیم پێغه مبه ر بن، چونكه  باوكی ئیبراهیم 
به ده ستی  كابه )كه عبه (ش  بووه ،  ئازه ر  ناوی 
مه هاباد  ده ڵێت:   له والش  دروستكراوه ،  ئیبراهیم 
چاپێكی  چه ند  له   عیباده ت.  بۆ  سازكرد  ماڵێكی 
شانامه دا به  ئه نقه ست ناوی مه هابادیان البردووه  
و كراوه  به  برایم پێغه مبه ری ڕاستگۆ، ئیبراهیمیش 
كورد بووه ، ڕه نگه  هۆشه نگ و ئیبراهیم یه ك كه س 
بووبن، ڕه نگه  كتێبه كه ی حه زره تی ئیبراهیم هه مان 
مه ئاباد یان ده ساتیر بێت، دبستان مه زاهب ده ڵێت : 
بۆ  حه كیمه وه   گمێهری  پزر  له الیه ن  كتێبه   ئه و 
ئه نه وشیروان وه رگێڕاوه ته  سه ر زمانی ده ورانی 

ئه نه وشیروان.
زه رده شت نۆيه مین پێغه مبه ر بووه ، فرده وسی 
زانیاری زیاتر له سه ر ئه و بنه ماڵه یه  ناڵێت ، )تاریخ 
پێغه مبه ر    12 بنه ماڵه یه  و  ئه م  باسی  ئیران( 
كتێبه دا  ئه م  چاپی  هه ندێك   له   به اڵم  ده كات، 
موغێكی  فه یرۆز(  )موبید  فڕیدراوه ،  به شه   ئه و 
زه رده شتیيه  له  كتێبی ئاوێستادا ده ڵێت : به داخه وه  
ده ساتیریان  كتێبی  ئێران  زه رده شتیيه كانی 
شێواند كه  له  ئاوێستا كۆنتره  و زۆر شتی له گه ڵ 
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ئاوێستادا یه كناگرنه وه ، هه ربۆیه  زه رده شتیيه كانی 
ئێران دژی ده وه ستن، به  مورته د و مولحید ناوی 
موبید  ده به ن.  له ناو  چاپكراوه كانیشی  ده به ن، 
فیروزی له سه ر ئه و كاره  به  كه ساسی سه ر جێگه  
ده مرێت ، ته نانه ت محه مه د معین و دكتۆر پورداود 
ده مارگیری ده یانگرێت  شتی خراپی له سه ر ده ڵین. 
شیعه كه ی  ئاخونه   كتێبه كه ی  زه رده شتيیه كان 
قاجاریش  شای  موزه فه ره دین  سه رده می 
ده سوتێنن، چونكه  ته واوی ده ساتیری تیا هێنابوو، 
وشه كانی ده ساتیر له  كوردیيه وه  زۆر نزیكن، بۆیه  
كه سێكه   ده ستكردی  ساخته یه  و  ده ساتیر  ده ڵێن 
هاوچه رخی  شاعیری  كه یوان(،  )ئازه ر  به ناوی 
ئیرانیش میرزاده ی عه شقيیه  ده ڵێت:  ئه و خانه واده  

ماد بوون و ده ساتیر به  زمانی ماد نوسراوه . 
ئه گه ر ده ساتیر له  ئه رشیفخانه كانی ئه وروپا و 
ئه مریكا بدۆزرێته وه ، ڕه نگه  زمانی ماد بدۆزینه وه ، 
مه هاباديیه كان له  بنه ماڵه ی ماد و دیاكۆ كۆنترن، 
فره وه رتیس،  )دیاكۆ،  بووه ،  پاشایان  چوار  ماد 
باسی  ته ورات  به اڵم  ئاستیاگ(،  هۆوه خشه ته ره ، 
بیست و چوار پاشای ماد ده كات، ئه وه  پاشاكانی 
پێش ماد و بنه ماڵه ی مه ئابادن، ئه و دێڕه  شیعره ی 
)بارام  پاشایه تی  ده ورانی  له   باس  كه   فرده وسی 
شانامه دا  چاپه كانی  زۆربه ی  له   ده كات  گور( 
بارام  تردا  نوسخه یه كی  له   )برایم(،  به   گۆڕاوه  
گوری نسبه ت داوه ته  سه ر براهیمی یه هودی، تاریخ 
كیومه رس  پێش  مه هاباد  بنه ماڵه ی  ده ڵێت:   ئیران 
حوكمیان كردووه ، مه هاباد پێغه مبه ر بووه ، كتێبی 
ده ساتیر هی ئه و بووه ، ئاخر پاشای ئه م بنه ماڵه یه  
ئازه ر مه ئاباد بووه ، ده ستی له  حوكم هه ڵگرتووه  
سه رچاوه   هه مان  جێگری،  بۆته   ئه فرام(  )جی  و 
ده ڵێت : به گوێره ی هه ندێك  مێژووی ئێران و هیند 
بوون،  پێغه مبه ر  مه هابادی  بنه ماڵه ی  له   14كه س 
پێنجه م(  )ساسانی  بنه ماڵه یه   ئه و  پێغه مبه ری  دوا 
بووه ، كه  له  ده ورانی خوسره وی په روێزدا ژیاوه 

 و كتێبه  ئاینیيه كه ی كردووه ته  زمانی سه رده م. 

فرمانێكی  )یه زدان  ده ڵێت :  المزاهب(  )دبستان 
ڕاز  له   پڕبوو  نارد  مه هاباد  بۆ  ده ساتیر  به ناوی 
 13 مه هاباد  پاش  بوو،  به رگ  چه ند  زانست،  و 
ئاسمانی  كتێبی  هاتووه ،  )وه خشه ر(  پێغه مبه ر 
بووه .  سوپایان  و  له شكر  و  كاخ  و  كۆشك  و 
وه رز  دوو  )ساڵ  ده ڵێت :  درێژه دا  له   )دبستان( 
بوو ئه وان كردیان به  چوار وه رز، ساڵیان كرده  
دوانزه  مانگ، مانگیان كرده  30 ڕۆژ، مه ی حه رام 
بوو، كتێبێكیان هه بووه  باسی نه خۆش و ده رمانی 
)شارستان(.  به ناوی  كردووه   ڕیازه ی  و  گژوگیا 
)ئازه ر  ئه مانه ن:  كورده كانیش  پێغه مبه ره   ناوی 
زه رده شت،  ئازه ر  گه شه سپ،  ئازه ر  كه یوان، 
ئازه ر به رزین، ئازه ر خۆژین، ئازه ر بارام، ئازه ر 
ئاینه دا  له و  سان(.  ئازه ر  میتران،  ئازه ر  نۆشین، 
پیاو بۆ پێغه مبه ر و پاشایه تی، ژنیش خاوه ن ماڵ 
خانی  و  بانوان  بانوی  پێغه مبه ران  ژنی  دایك،  و 
به ڕیوه بردووه ،  ژنانیان  كاروباری  بوون،  خانان 
كه یوان  ئازه ر  یان  مه هاباد  ده ڵێت:   دبستان 
دوا  هاتووه ،  بۆ  ده ساتیری  و  پێغه مبه ره   یه كه م 
پێغه مبه ریان ساسانی پێنجه م بووه  و ده ساتیری 
كه   ناكات  دیاری  ئه وه   نه جه فیه ،  دوره ی  بووه ، 
ده ساتیر له  چ زمانێك وه رگێڕاوه ته  سه ر فارسی، 
له  و،  بووه ته وه   نوسینه   له و  1300ك  ساڵی  له  
ده كات،  چاپی  قاجار  شای  ناسره دین   سه رده می 
ده ساتیری  تیایه ،  ده ساتیره كه شی  هه ردوو  ده قی 
 116 و  سوره ت  سیمناد   18 له   بریتیيه   مه هاباد 
ئایه ته ، سیمنادی یه كه م 9 ئایه ت و هۆره یه ، ڕه نگه  
و  مه هاباد  نزیك  شاروێرانی  ناوچه ی  له   ئه وان 
خوار  له   زه رده شت  گوایه   ژیابن،  نزیكانه   ئه و 
خوڕخوڕه ی  نزیك  له   له دایكبووه   ورمێ   گۆمی 

الی مه هاباد.
)ئابادانيیه كان(یش  یان  )ئابادیان(  بنه ماڵه ی  له  
له  یه كێكن  ئه وان  هه ڵكه وتووه ،  زۆر  پێغه مبه ری 
 نه ته وه  و هۆزه  گه وره كانی ڕه گه زی ئاری، ئابادیان 
به ناوی ئابادی گه وره وه  ناو ده برێن، واته  مه هاباد، 
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)ئاباد(ی یه كه م په یامبه ری ئاسیای ناوه ڕاست، كه  
كتێبی  )ده ساتیر(  بووه ،  به ڵخه   له   پایته خته كه ی 
یا  )ئابادان(  كلدانی  زمانی  له   ئه وه ،  پیرۆزی 
)ئابه تین(،  به   بووه   له  پاشدا  هاتووه ،  )ئابه تیانه ( 
)پاڤت( بووه  به  )ئابت( كه  مه به ست وشه ی )ئابتین( 
سه رده می  ده وروبه ری  له   )فه ره یدون(ه و  باوكی 
خۆی  ڕاستی  ناوی  ژیاوه ،  پێغه مبه ر  ئیبراهیم 
پێگوتوون،  وایان  كلدانیيه كان  كه   بووه ،  )ئانۆش( 
ـ  )ئاباد  زنجیره یه   ئه م  پێغه مبه ری  و  پاشا  دوا 
نه وه ی  )نه مارده كان(ی  به ده ستی  كه   بوو،  ئازاد( 
نۆیه م  به شی  له  ته ورات  كوژراوه .  كوش(  )به نی 
ئایه تی 8 نوسراوه : )نه مرود كوڕی كۆرش كوڕی 
حام كوڕی نوح(ه ، نه مرودیيه كان له  خاكی شه نعار 
ده سه اڵتیان  و  ژیاون  عه ره ب  دورگه ی  و  بابل 
جلی  بوون،  شه ڕانی  و  توڕه   چووه ،  ئه فه ریقا  تا 
وه حشیان له به ر بووه ، بۆیه  پێیان وتوون دێو، به  
)ئازادیانیان(  كه   ئادیان  خدێو،  وتووه   پاشاكه یان 
پێ  وتوون، ئه مانه  له و ئاریایانه ن كه  ڕه چه ڵه كیان 
ئه چێته وه  سه ر )ئازادـ  ئابادان( واته  مه هاباد. )ئاجام 
ـ ئه جه م ـ عه جه م( بریتین له  ئاریيه كانی بنه ماڵه ی 
)یاسان جام(، كه  ده كه وێته  سه ر )شای مه هبول( له  
زنجیره ی )یاسانيیه كان(. عه ره ب وشه ی ئاجامیان 
شاییه كان( )گوڵ  هۆزه   ئه م  عه جه م،  به   كردووه  

به مانای  پارسیدا  له   شا  ده وترێت.  پێ   یشیان 
سه روه ر و خواوه ند و دروستكاری جیهان دێت، 
پێغه مبه ره وه   )كیومه رس(  له   )پێشداديیه كان( 
ده ستپێده كه ن، له  نه وه ی )یاسان ئه جه م عه جه م( 

كه سێكی  ئه مرێت،  ئه جه م(  )یاسان  ئه وه ی  پاش 
واڵتی  زۆر  ماوه یه كی  بگرێته وه ،  جێی  نه بوو  وا 
پشێوی  و  كێشه   و  تووشی گرفت  پێشدادیيه كان 
شاخه كان،  نێو  چونه   خه ڵكه كه ی  زۆری  بوون، 
مێژوونوسه   دروستبوو،  التوائف(  )ملوك  لێره دا 
ئێرانیيه كان زنجیره ی پاشاكانی ئێران ئاوا داده نێن: 
)ئابادیيه كانـ  ئه ماباده (، )چیته كان( له  )جن ئه فرام(
ه وه  ده ستپێده كه ن، )گوڵ شاییه كان( له  )گلیوشاد(

ن، )یاسانیيه كان(، )پێشداديیه كان( له  كیومه رسه وه  
)ئه شكانيیه كان(  كه یقوباده وه ،  له   )كیان(  هاتوون، 
مه كدۆنه وه ،  ئه سكه نده ری  سه رده می  له  

)ساسانیيه كان( له  ئه رده شێری بابه كانه وه ظ
فه ره نسيیه كان  و  یۆنانی  مێژوونوسه   به اڵم 
به م شێوه یان داناوه ، )ئاباديیه كان، پێشدادیيه كان، 
ملوك  فه تره ی  ئاپاتیيه كان،  ماردۆشيیه كان، 
سلۆكێد،  پارس،  هه خامه نشینان،  كیان،  ته وائف، 
ئێرانیيه كان  ئه وه ی  ڕه نگه   ساسانی(.  ئاشكانی، 
دروستر بێت، دوای )حه زره تی ئاده م( 2219 ساڵ 
سه رزه وی  دابه زینه   پاش  واته   هبوت(  ئه ز  )پس 
)كه یومه رس(  خۆی  له نه وه ی  هه ر  ئاده م، 
خۆی  زیره كی  به   گرته ده ست،  فه رمانڕه وایی 
توانی خه ڵكی كۆكاته وه ، )كه یومه رس ساڵی 3341 
پێش زاین ده ستی به  پاشایی كردووه ، گرنگیداوه  
)مائاباد(  ده ساتیری  دادوه ريیه كانی  و  یاسا  به  
)كیومه رس(  سه رده می  كرده وه .  تازه ی  داو 
فرده وسی  ناسراوه ،  پێشدادیيه كان  به سه رده می 
ـ سر  ده ڵێت : )تحستین خدیوی كه  كشور كشود 

 ئه فسانه  چیرۆكێكی ڕاسته
له  واقیعدا ڕوویداوه ، له به ر دووری ڕوداوه كه  و 

نه بوونی نووسین ده ماوده م هاتووه .

;
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بر  بنشست  چو  ـ  بود  كه یومه رس  جدارار  تا 
تخن بنها دتاج ـ بیندا خت از مرد دهقه  خراج ـ(. 
كیومه رس شاری ده ماوه ندی دروستكرد و كرديیه  
پایته خت، قازی ناصرالدین به یزاوی ده ڵێت:  شاری 
)ئه سته خیر ـ شیراز(ی دروستكرد، پاشان شاری 
)گومری  كیومه رس  ده ڵێن  دروستكرد،  به ڵخی 
كوڕی باخت كوڕی نوحه (، عه ره به كان به  )عامر( 
دوو،  )به رگی  له   خه لدونیش  ئيبن  ده به ن،  ناوی 
ل155(دا هه مان ڕای هه یه . مێژوونووسان ده ڵێن 
كیومه رس 2218 پس از هبوت له دایكبووه ، گومه ر 
و كه یومه رس ناویان له یه كه وه  نزیكن، یۆنانیيه كان 
پیتی )س(یان له  كۆتایدا بۆ زیادكردووه ، هه ندێك 
چه ند  و  كیومه رسه   گه وره ی  بابا  )یاخت(  ده ڵێن 

نه ته وه  له  نێوانیاندا هه یه .
)مادای  له  نه وه ی  ئاریایانه ن  ئه و  )مادایان( 
كوڕی یاخت كوڕی نوح( وشه ی مادا له  سه ره تای 
سه ده ی نۆهه می پ.ز باڵوبۆوه ، به اڵم وشه ی كورد 
له   له و كۆنتره ، هیرۆدۆت ده ڵێت : مادده كان  زۆر 
)نخبه   ل49(،  )پیرینیا،  ئارین،  له  نه وه ی  بنه ڕه تدا 
االزهریه  ل136( ده ڵێت : ماده كان پارسی كۆنن، كه  
عه ره ب پێیان ده ڵێن عه جه م ئاجام، ڕه نگه  )مادایان( 
له   دیاره   )ماد(  وشه ی  بن،  كیومه رس  به ره ی  له  
نه وه ی )مادان( برای كیومه رس، پارسه كانیش له  
و ئاریایانه ن له  كه نار ڕووباری عومان ڕووباری 
ئه هواز جێگیر بوون، پارسه كان له  نه وه ی مادای 
كوڕی یاخت كوڕی نوحن، ئه م باسه  سه رچاوه ی 

زیاتر و لێكۆڵینه وه ی قوڵـتری ده وێت.
دابه زێنرانه   ئاسمانه وه   له   حه وا  و  ئاده م  كه  
و  مێژوونووس  قسه ی  به گوێره ی  سه رزه وی، 
له سه ر  هه ینی  ڕۆژێكی  ئێواره ی  لێكۆڵه ره وان، 
به اڵم  دابه زین)1(.  هیندستان  له   )ڕاهۆن(  شاخی 
له   )بوژ(  شاخی  له سه ر  ده ڵێت:  عباس(  )ابن 
هيندستان دابه زین.)2( )ابن كثير( ده ڵێت: زۆربه ی 
ئه و  الی  نێژرا  )ئاده م(  كه   ئه وه یه   له سه ر  )ڕا( 

شاخه ی كه  تیا دابه زی له  هيندستان)3(.

گۆڕی  په نجا  نزیكه ی  زه وی  له سه ر  ئه مڕۆ 
بیكاته   ده یه وێت  گه له   هه ر  هه یه ،  ئاده م  بۆ  درێژ 
یه كه می  النكی  هیندستان  كه واته   خۆی،  هی 
دوای  باڵوه یكرد،  مه ردوم  پاشان  مرۆڤایه تییه ، 
سه ره   هه تا  هاتن،  تر  پێغه مبه ری  چه ند  )ئاده م( 
خوایان  )سه المی  )نوح(  حه زره تی  سه ر  گه یشته  
ده ڵێت :  محه مه د()4(  قاسم  )محه مه د  بێت(،  لێ 
ساڵ   )2256( دا  نوح  و  ئاده م  له  نێوان  ماوه  
دوور  زۆر  هیندستان  خاكى  له   نوح  بوو،  دوور 
ناوچانه دا  له و  ژیانی  )950( ساڵ  نه كه وتبووه وه ، 
له   واز  داوایكرد  به ڕێكرد،  خه ڵكیيه وه   بانگی  به  
خه ڵكی  چونكه   به اڵم  بێنن،  په رستن  به رد  و  دار 
سه ره تا بوون، ئه و زه ینه یان بۆ دروست نه ببوو 
داوای  بوو،  نائومێد  و  ماند  نوح  تێبگه ن،  نوح  له  
له  خوا كرد له ناویان به رێت، خوای گه وره ش به  
هانایه وه  چوو، داواكارییه كه ی جێبه جێكرد، داوای 
هه موو  بكات،  دروست  كه شتیيه ك  كه   لێكرد، 
جوتێك  گیاندارێك  هه موو  له   و  بڕواداره كان 
له   بارانباری،  لێزمه   ئاسمانه وه   له   هه ڵگرێت ، 
زه ویيه وه  كانیاوه كان ته قین، ڕووبار و ده ریاكان 
الفاو  به   ده شته كان  و  شیوو  و  چه م  هه ڵچوون، 
به رزه كان  كێوه   به ره و  بڕواكان  بێ  پڕبوون، 
داپۆشی،  لوتكه كانیشی  ئاو  هێرشی  هه ڵهاتن، 
له سه ر  گیاندارێك  كه شتیيه كه ،  ناو  ئه وانه ی  جگه  
زه وی نه ما مه گه ر یه كێك خوای خۆی پاراستبێتێ. 
)تۆفانه كه  هه موو  دكتور عبدالوهاب نجار ده ڵێت: 
زه وی گرته وه ()5(. زانایانی جیۆلۆجی ده ڵێن: )له و 
كێوه   له   ته نانه ت  بینیمان  كۆڵيیه وه ،  ڕووداوه مان 
كه   هه یه   وه ها  گیانداری  پاشماوه ی  به رزه كانیش 
هێناویه تی(.  تۆفانه كه   ئه وه   ناژی،  نه بێ  ئاودا  له  
زه وی  سه ر  هه موو  تۆفانه كه   ده ڵێت:  كثير  ابن 
گرته وه  و بێباوه ڕ نه ما)6(. هه موو بێ بڕواكان به  
كه شتيیه   ئه و  له ناوچوون،  نوحیشه وه   كوڕه كه ی 
گه وره یه ، به سه ر ئه و لێزه مه  و تۆفان و شه پۆل 
و گه رده لووله  ده ریاییه  بێ وشكانیيه وه  ده ڕۆشت، 
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خۆی  ئاوی  ئاسمان  هێوربوویه وه ،  كه شوهه وا 
هه ڵلووشی،  خۆی  به شی  زه ویش  برده وه ، 
كه شتیيه كه  نزمبوویه وه ، نوح داوایه كی تری كرد 
المنزلین(،  خیر  وأنت  مباركا  منزال  انزلنی  )ربی 
الی  دامانبه زێنه ،  پیرۆز  جێیه كی  له   )خودایه  
ڕه حمه تی خۆی چاكترین جێیه (، دوعا گیرا بوو، 
علی  )واستوت  ڕاوه ستا،  )جودی(  چیای  له سه ر 
كوردستانی  ئه مڕۆی  خاكی  له سه ر  الجودی( 

پیرۆز دایبه زاندن.
جودی«  »شاخی  ده ڵێت:  نجار  د.عبدالوهاب 
له  ناوچه ی )دیاربه كر(ه )7(. فیرۆز ئابادى ده ڵێت: 
به   ته وراتدا  له   و  )جزیره (یه   له   جودی  )شاخی 
محه مه د  قاسم  محه مه د  هاتووه .  ناوی  )ئارارات( 
ئارارات  چیای  له سه ر  )كه شتیيه كه   ده ڵێت: 
)جودی  ده ڵێت:  مه سعوديش  گیرسایه وه ()8(. 
ئیبن  جزیره ی  له   باسوری  واڵتی  له   شاخێكه  
عومه ر له  واڵتی موسڵ، كه  له  نێوان ئه و شاخه  و 

ئاوی دیجله دا هه شت فه رسه خ هه یه ()9(.
كه  ڕێكن  ئه وه   له سه ر  لێكۆڵه ره وان  هه موو   
كوردستانه ،  كه شتیيه كه   نیشتنه وه ی  شوێنى   
مرۆڤایه تی  یه كه می  النكی  هیندستان  ئه گه ر 
مرۆڤایه تیه .  دووه می  النكی  كوردستان  بووبێ، 
ده ژین،  له سه ر زه وی  ئه مڕۆ  كه   مه ردومه ی  ئه م 
ئه م میلله ت و گه ل و خێڵ و واڵتانه ی به  ڕه نگ 
كوڕه زازای  باڵون،  جیاواز  ناوی  و  زمان  و 
باڵوه یانكردووه ،  كوردانه وه   خاكی  له   كوردن، 
و  خاك  و  ناو  هه ریه كه   به دووركه وتنه وه یان 
كه واته  كورد  هه ڵبژاردووه ،  بۆ خۆیان  زمانێكیان 
ده بێته   بۆ  ئه وه مان  لێره دا  مرۆڤایه تیيه ،  باوكی 
پرسیار كه  ئایا نوح كورده ، یان كورد له  نه ته وه ی 
زانیاریيه كانی  به پێی  و  ڕاستیيه كه   ئه مه   نوحه ؟ 

سه ره وه  پێویست به دوودڵی ناكات.
ڕیوایه تی  )به گوێره ی  ده ڵێت:  زه كی  ئه مین 
بابلیيه كان، سه فینه ی نوح له  دوای تۆفان له سه ر 
ناصر  )ئاشور  نیشتووه ته وه ،  )نیسیر(  شاخی 

له   شاخه   ئه م  ده ڵێت:  ئاشووری  پاشاى  پاڵ(ی 
ڕۆژهه اڵتی ئاشووره ، شاخێكی ته نیا و سه ره كه ی 
وه ك ڕم تیژه ، ئه م گێرانه وه یه ، وته كه ی مینۆڕسكی 
ده سه لمێنێ، نووسه ره  ڕۆحانیيه  گاوره كان ده ڵێن 
سه فینه ی نوح له سه ر شاخی جودی نیشتووه ته وه ، 
)گوتی( وشه ی  له   بنه چه دا  له   جودیش  وشه ی 
)نیسیر(یشی پێ ده ڵێن،  یه وه  هاتووه ، كه  شاخی 
ئه م شاخ و ناوچه یه  دووه م جێگه ی په یدابوون و 

زۆربوون و باڵوبوونه وه ی مرۆڤه . 
)هاروه ی ڕۆبنسن( و )هه نری براستد( ده ڵێن: 
كه  خه ڵكی كوردستان زۆر بوون، به شێكی ڕووی 
و  )سوریيه   بۆ  ڕۆژئاوا  باشووری  كردووه ته  
ڕووی  تریش  به شێكی  ئه فریقا(،  و   فه له ستین 
كردووه ته  پشت چياى قفقاس و شوێنانی تر)10(.

)د.خ(  پێغه مبه ر  ده ڵێت  ئه حمه د)11(  ئیمامی 
ده فه رموێت: )سام ابو العرب وحام ابو الحبش و 
يافث ابو الروم(. یان له جێیه كی تردا ده فه رموێت: 
)ولد نوح ثالثة، سام يافث وحام، وولد كل واحد 
فارس  و  العرب  فولد سام  ثالثة،  الثالثة  هذه  من 
و روم، وولد يافث الترك و السقالية و يأجوج و 
مأجوج، وولد حام القبط و السودان و البربر()12(.
)سام  به ناوی  هه بوو  كوڕى  سێ  نوح  واته  
سیانیان  سیانه   له و  هه ریه كه   حام(،   و  يافث  و 
لێكه وته وه ، له  سام: عه ره ب و فارس و ڕۆم بوو، 
مه ئجوج  و  یه ئجوج  و  سقالیه   و  تورك  يافث:  له  
بوو، له  حام: قيبتی و سودانی و به ربه ر كه وته وه . 
و  له دایكبووبن  الفاوه كه   پێش  كوڕانه   ئه م  ئاخۆ 
خاكی  له   یان  بوون،  له گه ڵیدا  كه شتيیه كه دا  له  
به زه ویدا  پاشان  له دایكبوون،  كوردستان 
نجار(  )عبدالوهاب  و  كثير(  )ابن  باڵوبوونه وه . 
له گه ڵیدا  كه شتیيه كه دا  له   كوڕه   سێ  ئه م  ده ڵێن: 
له   هه موویان  ئه وانه   بێت،  هه رچۆنێك   .. بوون 
خاكی كوردستان گه وره  بوون و له و مه ڵبه نده وه  
)كورد(  بڵێین  ده توانین  بۆیه   باڵوه یانكردووه ، 

باوكی مرۆڤایه تییه . 
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سه ده ی  له   بابلییه ،  نووسه رێكی  كه   برعوشا، 
كه شتيیه كه ی  گوتویه تی:  زایندا  پێش  سێیه می 
نیشتووه ته وه .)13(  )كوردویین(  شاخی  له   نوح 
گوند  هه ندێك   كوردستاندا  له   ئێستا ش  هه تا 
ئه گه ر  )جودی(،  چیایه وه یه   ئه و  به ده وروبه ری 
ڕه گه   ده بینین  بكۆڵینه وه ،  ناوه كانیان  له   بێتو 
ڕه سه نه كه ی له  ناوی )نوح(ه وه  پێكهاتووه ، ئه وه نده  
وه ك  زیادكراوه ،  بۆ  پاشگرێكی  و  پێشگر  هه یه  
)نوخ، ئاخ نوخ، نوح(، بۆ نموونه  وشه ی )شارنوخ( 
نوح،  شاری  واته   پێكهاتووه ،  نوخ(   + )شار  له  
هه روه ها وته ی )زاخۆ( له  )ژێر + نوح( پێكهاتووه ، 
واڵتی  خوارووی  ده كه وێته   شوێنه ی  ئه و  واته  
كه شتیيه كه   الفاوه كه ،  دوای  باوه   واش  نوحه وه ، 
به سه ر چیای جودیه وه  نیشتووه ته وه  و، چل پیاو 
ئه و  له  دامێنی  دابه زیوه ، هه ر  لێ  ئافره تی  و چل 
دروستكردووه ،  خۆیان  بۆ  گوندێكیان  شاخه شدا 
ناویشی  ماوه ،  هه ر  گونده   ئه و  ئێستاش  هه تا 
ئاوه دانیان  كه س  هه شتا  چونكه   هه شتایانه ، 

كردۆته وه )14(.
ئه و نووسراوه  دێرینانه  سه رجه میان به  ئاشكرا 
ئاماژه یان بۆ ئه وه  كردووه  كه وا كه شتیيه كه ی نوح 
ده كه وێته   گرتووه   له نگه رت  شاخێكه وه   به سه ر 
له  كه شوهه وا و خاك و  نوح  كوردستانه وه )15(. 
ئاوێكی نوێ، قۆناغێكی نوێی دوور له  بتپه رستی 
یه ك  بۆ  كڕنووشیان  خه ڵكی  هه موو  ده ستپێكرد، 
خوا ده برد، ماوه یه كی زۆر الیان نه دا، چونكه  ئه و 
ئه مه   بیستبوو،  یان  بینیبوو  گه وره یان  كاره ساته  
كوردان  خاكی  و  زمان  خایاند،  سه ده ی  چه ند 
ئايینی  به   مرۆڤ  یه كتاپه رستی،  مه ڵبه ندی  بوویه  
زه ویدا  هه موو  به   كوردستانه وه ،  له   پاكه وه ، 

باڵوه یكرد )16(.
گوتییه كانيش گه لێكی كۆنی شاخنشین و چیایى 
بوون، له  چیاكانی زاگرۆس په یدا بوون، ئه و چیایانه  
به  نیشتمانی كۆن و دێرینی ئه وان له قه ڵه م دراوه ، 
ده وروبه ری  له   گه له ش  ئه م  ده وڵه تی  مێژووی 

سه ده ی )24پ.ز(وه  ده ستیپێكردووه )17(.
چوار  له   پێش  كورد  دیاره ،  سه رچاوه دا  به م 
و  حكومه ت  له مه وبه ر  ساڵ  سه د  پێنج  و  هه زار 
زانستیان  و  ڕۆشنبیريی  و  هه بووه   شارستانیان 
28/9-9(دا  التكوین  )سفر  ته ورات  له   زانیوه ، 
ژیاوه (،  تۆفان  دوای  350 ساڵ  )نوح  كه   هاتووه  
ناوچه ی هیندستان  له   له  هه زار ساڵ  واته  زیاتر 
ژیاوه  و بانگه وازی كردووه ، دوای تۆفانیش )350( 
ساڵ له  كوردستان ژیاوه ، مه سعودی ده ڵێت: نوح 
)350( ساڵ له  كوردستان ژیاوه )18(، واته  ته مه نی 

نوح نزیك به  هه زار و پێنج سه د ساڵێك بووه .
كه   ده كاته وه   پوچه ڵ  بیردۆزه ش  ئه و  ئه مه  
به هۆی  زاین  پێش  ساڵێك  هه زار  چه ند  ده ڵێن 
ڕۆژهه اڵتی  و  باكوور  میلله تانی  كاره ساتێكه وه  
به ره و  و  جێهێشتووه   خۆیان  واڵتی  ئاسیا 
كوردستان  و  تۆرۆس  و  زاگرۆس  شاخه كانی 
هه رئه وه یه   ڕاستيیه كه ی  به ڵكو  كردووه ،  كۆچیان 
خۆی  كردن  بۆ  كۆچ  به بێ  كوردستان  كه  
له   زياتر  له وه ش  مرۆڤایه تییه ،  دووه می  النكی 
كوردستانه وه  وه ك )هنری براستد( باسى ده كات 

خه ڵك به  جیهاندا باڵوبوونه ته وه .
)هـ. ا. ڕایت( ده ڵێت)11(: هه زار ساڵ له مه وبه ر 
كوردستان له ڕووی جیۆلۆجیيه وه  گۆڕانێكی باشی 
به خۆوه  بینیوه )9(، هه زار ساڵ له مه وبه ر سه رما و 
سۆڵه  و سه هۆڵبه ندان له  چیاكانی زاگرۆس )واته  
)واته   و  هاتووه   كۆتایی  كوردستان(  شاخه كانی 
دوای الفاوه كه ( هه تا ئه مڕۆ ئاووهه وا ئاسایی بووه ، 
ئیتر خه ڵكی كوردستان ده ستیان داوه ته  كشتوكاڵ 
كشتوكاڵیه كان  ناوچه   له   گوندیان  و  دێهات  و 
ڤیچ(  ئه لفریدۆ  )ئه لیكساندر  دامه زراندووه )19(. 
له   شانه ده ر  به ناوبانگه كه ی  )ئه شكه وته   ده ڵێت: 
نایابی  ئه رشیفێكی  وه ك  كوردستان،  شاخه كانی 
مێژوویی  و  شارستانی  شوێنه واری  پاراستنی 
ساڵ()20(.  هه زار  سه د  به درێژایی  مرۆڤایه تییه  
ئه م زانایه  مێژووی ژیان له  كوردستاندا ده باته وه  
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ئاسه وارانه ی  ئه و  ئه و مێژووه  دووره ، ڕه نگه   بۆ 
ناو ئه شكه وتی شانه ده ر پاشماوه ی پێش تۆفانه كه  
بێت، ئه وه  ده سه لمێنێ كه  پێش تۆفانه كه ش ژیان 

و شارستانی له  كوردستاندا بووه . 
له كتێبی )ئاوێستا( له  به شی )ڤاندیدات( هاتووه  
ئه شكه وتێك  ده كات  زه رده شت  له   داوا  خوا  كه:  
له گه ڵ  ومێ  نێر  جوانترین  بكات،  دروست  )ڤار( 
هه تا  مرۆڤ،  و  ئاژه ڵ  و  ڕووه ك  له   ببات  خۆی 
ناشرین و خواروخێچ و درۆزن به  زوقم و سه هۆڵ 
تیابچن)21(. مه به ست له  خواروخێچ، ناله باريی و 
ناشرینی بیروباوه ڕه ، كه  ده بێ تیابچن، مه به ستیش 

له م زه رده شته  نوح پێغه مبه ره .
 زۆركه س قه ڵه میان باداوه  و بیریان جه ڕاندووه  
یه كێك  بدۆزنه وه ،  مێژوو  نهێنیيه كانی  بۆئه وه ی 
نوێترین  له   كه   محه مه ده   قاسم  محه مه د  له وانه  
و  ئاده م  نێوانی  له   ساڵ   1656 ده ڵێت:  كتێبیدا 
تۆفان  نێوان  له   ساڵ   )292( به اڵم  هه یه ،  تۆفاندا 
و له دایكبوونی حه زره تی ئیبراهیمدا هه یه ، واته  له  
ئاده مه وه  هه تا ئیبراهیم )2548( ساڵه ، ئیبراهیميش 
و   له دایكبووه ،  عیسا  حه زره تی  پێش  1641 ساڵ 

1301 ساڵ پێش زاین موسا له دایكبوو)22(.
و  كورد  ده ڵێن  مێژوونووسه كان  له   هه ندێك 
نازناوی  و  هه بووه   زۆریان  پێغه مبه رێكی  ئاری 
هه موویان )زه رده شت( بووه ، یه كه م زه رده شتيش 
به  )نوح( ناوده به ن،  ئیبراهیم زه رده شتی دووه مه  و 
به م جۆره  ده ڕوات هه تا دوا زه رده شت كه  ساڵی 

)660( پ.ز په یدا بووه  له  ورمێ. 

سه ره تای  ده ڵێن،  هه ندێك  ده ڵێت:  مه ردۆخی 
بۆ  ده گه ڕێته وه   زه رده شت  یه كه م  په یدابوونی 
سێ هه زار ساڵ پێش زاین، كه  نوح پێغه مبه ر له  
سه رده می ئه مدا له  دونیا ده رچوو.. )مه به ست له م 
زه رده شته  هه ر ئیبراهیمه (، مه ردۆخی له  جێیه كی 
تردا ده ڵێت: )ئورژوكسۆس و ئه رستۆ( دوو زانای 
یۆنانی پێش زاین )سه رده می زه رده شت ده به نه وه  
بۆ شه ش هه زار ساڵ پێش ئه فاڵتون، واته  8365 

ساڵ پێش ئه مڕۆ)23(.
كاوه ی  كه   فه ره یدونه ی  ئه و  تر  هه ندێكی 
هێنایه   و  له ناوبرد  بۆ  زوحاكی  ئاسنگه ر، 
پێغه مبه ر  به   فه ره یدونه   ئه و  پاشایی،  سه رته ختی 
كاوه   هه روه ها  داده نێن،  دووه م  زه رده شتی  و 
و  )ده ماوه ند(  شاخی  له   ده شارێته وه   فریدون 
كه   دیاره   بۆچوونه دا  به م  ده یهێنێته وه ،  پاشانیش 
)كاوه ی ئاسنگه ر( ڕاپه ڕینه كه ی شۆڕشێكی ئاینی 
ئاینی  بتپه رستان و چه سپاندنی  له  دژی  بووه  و 
خوا به رپای كردووه ، به اڵم خاوه نی كتێبی )اثبات 
ده زانن  مه سعودی  به   هه ندێك  كه   الوصية()24( 
)زه رده شت(دا  كتێبی  له   ئازاد()25(  كالم  )ابو  و 
ده ڵێن: فه ره یدون ذي القرنين بووه ، كه  له  خاكی 
كوردستانه وه  هه ڵساوه  و ئاینی خوای به  هه موو 

ڕۆژهه اڵت و ڕۆژئاوای گۆی زه وی گه یاندووه . 
له  كتێبی )دبستان المذاهب(دا هاتووه  كه  پێش 
ساڵ،  هه زار  چه ند  به   )كشتاسپ(  كورد  پاشای 
له   كه   )مائاباد(  به ناوی  هاتووه   تر  پێغه مبه رێكی 
تایبه تی  نامه ی  و  ژیاوه   ئه مڕۆ  مه هاباتی  شاری 

كورد له  ئه فسانه كانیدا هه میشه  لێدراو و سته م 
لێكراو و ژێرده سته  بووه ، هه رگیز له سه ره وه  نه بووه ، 

ئه فسانه كانی ڕ ەنگدانه وه ی حاڵه ته  هه میشه ییه كه یه تی.

;
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خۆی بووه ، مێژوونووسانی وه ك ئيحسان نوری 
و  ئيبراهیم  ده ڵێن:  االثير(  )ابن  و  فرده وسی  و 
زه رده شت هه ریه كێكن.. له ده ست دوژمنانی ئايینی 

ڕایانكردووه  هه تا گه یشتوونه ته  كه نعان.
ئه و  هاتووه :  والعلوم(دا  االدب  فی  )المجند  له  
له   زاین ژیاوه ،  پێش  )2100( ساڵ  له   زه رده شته  
 )292( ئیبراهیم  هاتووه :  عمومى(يشدا  )اطالعات 
ده ڵێت  هه روه ها   هاتووه ،  تۆفانه كه   پاش  ساڵ 
تۆفانی نوح له  ده وروبه ری ده ریای خه زه ر بووه  
و كه شتیه كه  له  ساڵی 3200-3400 پێش زاین له  
له   به شێكه   كه   نیشتۆته وه   )جودی(  كێوی  سه ر 

زنجیره  چیای ئارارات.
شاری  ده ڵێت:  الخفا(دا  )رفع  په ڕاوی  له  
نه هاوه ند واته  نوح ئاوه ند، كه  به مانای )نوح ئاوا( 
دێت و نوح بنیاتیناوه  له  نزیك هه مه دانی ئه مڕۆيه ، 
ته فسیری  له   العربی(  الدین  محی  )حاشیه ی  له  
)خازن(دا ده ڵـێت: ئیبراهیم خه ڵكی )كۆیه (ی عێراقه 
 و هه تا ئێستاش پاشماوه ی نه مرود له  نزیك ڕانیه  
ماوه،  كه  ئاگره كه یان بۆ ئیبراهیم كرده وه ، نه مرود 
ناوی )نه مارد كوڕی كوش كوڕی حام كوڕی نوح 

بووه )26(.
له  )كشف الغمه (دا ده ڵێت: ئه وه ی به  مه نجه نیق 
ده ست  یه كێكی  ئاگره كه   ناو  هه ڵدایه   ئیبراهیمی 
له   )بيضاوي(  ته فسیری  له   كورد،  له   بوو  ڕاست 
سوره تی )االنبياء( باسی ئیبراهیم و كورد ده كات، 
به مانای  ئه ورام  سه ر  ده به نه وه   ئیبراهیم  ناوی 

هه ورام، كه  گوایه  وشه كه  هه ورامیيه )27(.
سه ره تای  له   ئاری  نه ته وه ی  ده ڵێت:  براستد 
به رزیان  و  بڵند  پایه   ئاینێكی  په یدابوونیيه وه  
هه موو  وه ك  گرتووه ،  ئاگر  له   ڕێزیان  بووه ، 
ئاینه  خواییه كانی تری كۆن، ڕووناكی و ئاگریان 
خوا  چونكه   داناوه ،  به سود  و  به نرخ  شتێكی  به  
كه واته   بوون،  به سه ره تای  كردووه   ڕووناكی 
خواپه رست  سه ره تاوه   له   هه ر  ئاری  نه ته وه ی 
پێغه مبه رێكی  نه ته وه یه ك  هه ر  بۆ  خوا  بوون، 

جێبه جێكردنی  بۆ  بكات  ڕابه ريیان  هه تا  ناردووه  
فه رمانه كانی خۆی)28(.

باوكی مێژوو )هێرۆدۆت( كه  )400پ.ز( ژیاوه  
بتپه رستان  په رستگای  )ئاری(  ئێران  له   ده ڵێت: 
نه بووه )29(، هه زاران ساڵ تێپه ڕبووه  به سه ر ئه و 
له   زۆر  ئاری  نه ته وه ی  ده گه یه نێ  كه وا  قسه یه دا 
كۆنه وه  فێری ئه وه  بوون كه  خوا به تاك و ته نها 
بناسن، به ڵكو له  سه ره تای په یدابوونیانه وه  خوایان 
ناسیوه  و ئه وه یان زانیوه  كه  خودا تاك و ته نها 
و بێ هاوبه شه  و سه رچاوه ی هه موو بونێكه )30(. 
مه ردۆخيش ده ڵێت: كورد له  كۆندا هه میشه  ئاگر 
و ڕوناكیان خۆشویستوه  و دڵیان پێی كراوه ته وه 

 و له  تاریكی په ست و دڵته نگ بوون)31(. 
دكتۆر هنری براستد ده ڵێت: گێڕانه وه كان ئه وه  
بڵند  پایه   ئاینێكی  ئاری  نه ته وه ی  كه   نیشانده ده ن 
په رستن  بۆ  ئاگركردنه وه   هه بووه ،  گه وره یان  و 
نه بووه ،- به ڵكو بۆ ئه وه  بووه  كه  ئاگردانه كانیان 
و  بده ن  ڕووناكی  و  بێت  و  داگیرسا  هه میشه  
تاریكی و گومڕایی له ناو به رن. مسعوديش ده ڵێت: 
)ئاین(  واته   )مو(  )موگوش(،  ناونابوو  زاناكانیان 
)گوش( واته  پیاو مانای )پیاوانی ئاین( ده دات. له  
عه ره بیدا موگوش بووه ته  مه جوس. له  جێیه كی تردا 
ئه مانه   ئاینی،  پارێزه رانی  واته   )موبه زان(  ده ڵێت 
كۆمه ڵگا  الی  بووه ،  ئاینیشیان  سیاسی  پایه یه كی 
به ڕێز و پایه داربوون، هاوبه شی كۆبوونه وه كانی 

پاشایان ده كرد)32(.
جه ژنی  هه ر  نه ورۆزه كه ش  جه ژنه   ته نانه ت 
به   په یوندی  كه   له وه ی  زیاتر  بووه ،  ئایينی 
كۆنی  مێژووی  هه يه   ئه وه نده   هه بێت،  زوحاكه وه  
كورد، به تایبه تی پێش ده وڵه تی ماد ئاڵۆز و )ونه (، 
پێش  و  پاش  و  شێواون  ڕووداوه كان  مێژووی 
بووه ،  كاوه   و  زوحاك  پێش  نه ورۆز  كه وتوون، 
ده كا  نه ورۆز  ڕێكه وتی  كاوه   ڕووداوی  پاشان 
به یه كه وه  ده به سترێت،  )دوو جه ژنه ( و  و ده بێته  
و  بتپه رست  زوحاكی  دژی  له   كاوه ،  ڕاپه ڕینی 



91 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )22(
نیسانى 

2019

به نده ،  كردبووه   بڕواداری  كوردی  كه   زۆردار، 
جه نگی نێوان بڕوا و بێ بڕوا بووه  زیاتر له وه ی 

شتێكی تر بێت)33(. 
فیرده وسی ده ڵێت: له  سه رده می جه مشیدا واز 
خواپه رستی  نوێی  ئاینێكی  هێنراو  بتپه رستی  له  
جه ژنی  كرایه   گۆڕانكارییه   ئه م  باڵوكرایه وه ، 
جه مشیدا  سه رده می  له   ده ڵێت:  پاشان  نه ورۆز. 
وه رچه رخانێكی گرنگ له  شارستانی و پێشكه وتن 
جه واهیر  له   ته ختێكی  جه مشید  بوو،  په یدا 
هه ڵیانده گرت  )دێو(  ناوی،  ده چووه   دروستكرد، 
ئه م  به رزبوونه وه ی  ده یانگێرا،  به ئاسماندا  و 
بۆ  دێوی  نه ورۆز،  جه ژنی  كرایه   زێرێنه   ته خته  
و  سلێمان  بۆ  چۆن  هه روه ك  ژێربار،  هێنرایه  
ده ڵێت:  تردا  جێیه كی  له   كرابوو.  پێغه مبه ر  داود 
ئه م پاشا كورده )جه مشید( ڕۆژێك شوشه به ندێكی 
دروستكرد له  ته شت یان چه رخ و فه له ك، ده چووه  
ناوی، )دێوو درنج( چنگ له سه رشان هه ڵیانده گرت 
و به  ڕۆژه  ڕێیه ك به  ئاسماندا له  كێوی )ده ماوه ند(

ه وه  ده یان گه یانده  شاری بابل)34(.
ئه م  به اڵم  هه ربووه ،  نه ورۆز  جه مشید  پێش 
كردى به   سه ری ساڵی نوێ)هه تاوی(، جه مشیديش 
ناوی  ئاوێستادا  له   پێشداديیه  و  بنه ماڵه ی  له  
هاتووه . جه مشید یه كه م كه س بوو كه  گۆڕانكاريی 
و شارستانی داهێنا، په ره ی به  ژیانی ئابووريی و 
كۆمه اڵیه تیدا، ئاسنی نه رمكرد كه ره سته ی جه نگی 
دروستكرد،  ده ریایی  كه شتی  دروستكرد،  لێ 
چنینی  و  درومان  و  خۆشتن  فێری  خه ڵكی 
جلوبه رگ له  كه تان و ئاوریشم كرد، فه رمانیدا به  
دێوه كان كه  بۆ یه كه مجار له  خشت و گه چ و به رد، 
و  دروستبكه ن  ته الر  و  خانوو كۆشك  و  حه مام 
ده ڵێت:  بصیر  كاميل  داهێنا.  پزیشكی  زانیاری 
ته مه نی نه ورۆز له  بیست و پێنج سه ده  پێش زاینی 

زیاتره )35(.
وه ك پێشتر وتم )نه ورۆز( له  كاوه  و زوحاك 
شۆڕشی  ڕووداوی  هه یه   ئه وه نده   ته نها  كۆنتره ، 

پێكه وه یان  بووه  و  ساڵ  سه ری  به   نزیك  كاوه ، 
گرێداوه ، ئه و دوو جه ژنه یان كردووه  به  یه ك، من 
ئاريیه كان  گه له   هه موو  هی  نه ورۆز  ده بینم  وای 
بێ-هی سه رده می نوح، كوردیش تیایدا به شداره ، 

به اڵم كاوه  تایبه ته  به  كورد.
ئیبراهیم پێغه مبه ر له  كوردستاندا له دایكبووه ، 
له دێی )به رزه ( له  شاخی )قاسیون(ه وه  له  ناوچه ی 
و  په رستن  ئه ستێره   خه ریكی  خه ڵكه كه ی  جزیره  
بووه ،  زه وی  له سه ر  هه رچی  بوون،  بتپه رستی 
لوتی  و  ژنه كه ی  و  ئیبراهیم  جگه   بووه   بڕوا  بێ 

برازای)36(.
سه رده می  له   نه ورۆز  كه   ده چم  بۆ  وای  من 
قورئان  وه ك  بێ  كۆنتريش  ئیبراهیم  حه زره تی 
لێ  پشتگیری  مێژوونووس  و  ده یگێڕێته وه  
بته كان  ویستی  ئیبراهیم  كه   كاته ی  ئه و  ده كه ن، 
له و  چونكه   هه ڵبژارد،  نه ورۆزی  ڕۆژی  بشكێنێ، 
ڕۆژه دا شار چۆڵ ده بێ و پاشا و گه دا و منداڵ 
و  ده شت  له و  شار،  ده ره وه ی  ده چنه   گه وره   و 
ئێواره   هه تا  ده كه ن،  سه یران  سه وزاییه دا  و  ده ر 
ده مێننه وه ، كه  ئه ویش سه ره تای به هار و جه ژنی 
زێوانی  و  پاشا  نه مرودی  ته نانه ت  بوو،  نه ورۆز 
ده چنه   و  جێده هێڵن  شار  بتخانه كان  و  په رستگا 
ده ره وه ، به اڵم ئیبراهیم خۆی نه خۆش خست، به  
ده رچێت،  ناتوانێ  ئه و  كه   گوت  باوكی  و  دایك 
خواردنیان  و  پێویستی  شار  خه ڵكی  هه موو 
چۆڵی  و  كشوماتی  له   ڕۆيشتن،  و  پێچایه وه  
به رده بێته   سه رشانی،  ده خاته   ته ورێك  شاردا، 
بته   شانی  به   ته وره كه   ده یانشكێنێت،  و  بته كان 
گه وره كه وه  جێده هێڵێت و ده گه ڕێته وه ، كه  ئێواره  
كاره ساته   ئه و  ده گه ڕێنه وه ،  سه یران  له   خه ڵكی 
ده بینن، گومانیان هه ر بۆ ئیبراهیم ده چێت، چونكه  
پێشتر لێره  و له وێ ڕه خنه ی له  بته كان گرتبوو، 
دوای ئه وه ی كه  له سه ری ساغ ده بێته وه ، دارێكی 
نزیك  له   شاخی  له   )نارین(  دۆڵ  دۆڵی  له   زۆر 
ده كه نه وه ،  گه وره   ئاگرێكی  كۆده كه نه وه  و  ڕانیه  
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تین و گه رما تا ماوه یه كی دور ده ڕوا، ناچارن به  
دوای  ئاگره كه ،  ناو  هه ڵبده نه   ئیبراهیم  مه نجه نیق 
كوژانه وه ی له ناو خۆڵه مێش و پشكۆكانه وه  دێته  
ده ره وه ، وتووێژێك له گه ڵ نه مرود به رپا ده كات، 
بۆ خه ڵكه كه ی ده سه لمێنێ كه  ته نها خوا خاوه نی 
و  مردن  توانای  نه مرود  و  بته كان  په رستنه  و، 

ژیانه وه یان نییه . 
هه موو  كه   ئاگره یه   ئه و  نموونه ش  باشترین 
موعجزه یه ك  به   ئیبراهیمی  به اڵم  خوارد،  شتێكی 
ڕزگاركرد، دوای چه ند سه ده یه ك و پاش وه فاتی 
ده بێته   ده ڕواو  ده ماوده م  ئه م ڕووداوه   ئیبراهیم، 
ئه فسانه  و ئاگریش بۆ سه یران و سه ره تای به هار 
و نه ورۆز و سه ری ساڵ زیادكرا، ئاگر به  پیرۆز 
ڕاگیرا، پاش ئه ویش به  چه ند سه ده یه ك، ڕووداوی 
نه ورۆزدا  له   زوحاك  دژی  له   شۆڕش  و  كاوه  
یه كه م  جه ژن،  )سێ(  به   بوو  )یاده كه (  به رپابوو، 
نیشتنه وه ی تۆفان و كه شتی نوح و ڕزگاربوونی 
به هار،  و  ساڵ  سه ری  و  نه ورۆز  و  بڕواداران 
دووه م: ئاگر و ڕزگاربوونی ئیبراهیم له  سووتان، 

سێیه م: شۆڕشی كاوه  و فریدون دژی زوحاك.
جگه له وه ی من بۆچوونێكی تر له م ڕووداوه دا 
هه ست پێ ده كه م، په یوه ندی زۆر ده بینم له  نێوان 
ڕووداوه كانی كاوه ی ئاسنگه ری كورد و ئیبراهیمی 
كه   نزیكن  یه كه وه   له   ڕووداوه كان  كاتی  كورد، 
ده كات،  زاین  پێش  ساڵ  هه زار  سێ  نزیكه ی 
نه ینه وا  و  ده ماوه ند  نێوان  ڕووداوه كان  شوێنی 
ده گرێته وه  كه  كوردستانی گه وره یه ، ڕه نگه  كاوه  
هه ر حه زره تی ئیبراهیم بووبێ، به اڵم تێپه ڕبوونی 
ئه و هه زاران ساڵه  باسه كه ی ته مومژاوی كردووه  

و كردوویه تیيه  ئه فسانه .
ئاگردانی  به ر  گێڕانه وه ی  و  خواس  و  باس 
شه وانی زستانی نێو ئه شكه وته كان زیاد و كه می 
ئه گه ر  شاراوه ته وه ،  ڕاستیيه كه   و  پێكردووه  
چه ند  له   بكه ین،  به راوردی  ئه فسانه كه دا  له گه ڵ 
ڕوویه كه وه  لێكچواندن ده بینین، واده زانم ئه و دوو 

كه سایه تیيه  كوردیه  )كاوه  و ئیبراهیم( یه ك كه س 
و یه ك ڕوداون، له به ر دوری سه رده م و نه بوونی 
نوسین بووه ته  ئه فسانه  و ڕاستیيه كه ی شێواوه : 
1.كاوه  و ئیبراهیم كوردبوون. 2. كاوه  و ئیبراهیم 
3.هه ردووكیان  خۆشه ویستن.  زۆر  كورد  الی 
مه ڕ  4.هه ردوكیان  سه رده بڕرێ .  كوڕه كانیان 
داوای  كاوه    .5 سه رنه بڕینیان.  له بری  ده درێ  
ده كات،  كوڕی  تاقه   )قاره مان(ی  ڕزگاركردنی 
دووجار   .6 كوڕی.  تاقه   ئیسماعیلی  ئیبراهیمیش 
خه ڵه تاندنی،  بۆ  ئیبراهیم  الی  بۆ  دێت  شه یتان 
و  زوحاك  الی  بۆ  ده چێ   شه یتان  دووجار 
بۆ  به كاردێنێ   ته ور  ئیبراهیم   .7 ده یخه ڵه تێنێ . 
زوحاك  چه كوش  به   كاوه ش  بته كان،  شكاندنی 
ده كوژێت . 8. یه كیان دارتاشه  و یه كیان ئاسنگه ره . 
 .10 سه رده مه .  یه ك  هه ردووكیان  سه رده می   .9
10.هه ردووكیان  نزیكن.  ڕوداوه كه   دوو  شوێنی 
 .11 ده كه ن.  شۆڕشه كه   به هاردا  سه ره تای  له  
بۆ  هه ڵده بژێرن  نه ورۆز  ئاهه نگی  هه ردووكیان 
خه ڵك  هه موو  ئیبراهیمدا  له    .12 شۆڕشه كه یان. 
چونه ته  ده ره وه  بۆ سه یرانی نه ورۆز و شار چۆڵ 
بووه ، له  كاوه  و زوحاكیشدا به هه مان شێوه . 13. 
كاوه  به نهێنی ده چێته  الی پاشا و به  چه كوش لێی 
ده دات، ئیبراهیمیش به  نهێنی ده چێته  الی بته كان 
و به  ته ور ده یانشكێنێ. 14.شۆڕشی هه ردووكیان 
نه مرود  و  پاشای سته مكار زوحاك   دوو  دژی 
بووه  به سه ر كورده وه . 15. دوو پاشاكه  خۆیان 
به خوا زانیوه . 16. كاوه  و ئیبراهیم هه ردووكیان 
یه كتاپه رست بوون و پاشاكانیان بتپه رست بووه . 
17. له  هه ردووكیاندا ئاگر سمبولی ڕزگاربوونه . 
18.گۆڕی هیچیان دیار نیه . 19. ڕۆڵی هیچیان دیار 
نیه  دوای سه ركه وتنی شۆڕشه كه . 20. له  كاوه دا 
ئابتنی  و  فه ره یدون  و  ڕزگاربووه كان  كورده  
دایكی به  نهێنی ده نێرنه  شاخ بۆ شارنه وه یان، له  
دورده خاته وه   ئیسماعیل  و  هاجه ر  ئیبراهیمیشدا 
هاجه ر  ژیانی   .21 مه ككه .  دۆڵه كانی  و  شاخ  بۆ 
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و  ژیان  له   زۆر  دواڵنه   و  كێو  له و  ئیسماعیل  و 
ده چێت  دایكی  ئابتنی  و  فه ره یدون  شاردنه وه ی 
له  كێوی ده ماوه ند كه  سه ركرده ی شۆڕشه كه ی 
كاوه یه  شیر و ئاوی زه م زه م. 22. ناوی ئارمائیل 
مه ڕه كان  مۆخی  كه   ئه فسانه كه دا  له   كارمائیل  و 
ده به ن بۆ برینی سه رشانی زوحاك و كورده كان 
به  نهێنی ڕزگار ده كه ن. زۆر له  ناوی ئیسماعیل 
له بری  دێنێ   مه ڕه كه   كه   ده چێت  جوبرائیل  و 
له    .23 ئیسماعیل.  ڕزگاركردنی  و  سه ربڕین 
كوڕه   و  باوك  كێشه ی  كێشه كه   هه ردووكیاندا 
... لێكچوون و به راورد و نزیككردنه وه ی زۆری 

تریش هه یه .
واقیعدا  له   ڕاسته ،  چیرۆكێكی  ئه فسانه    
نه بوونی  و  ڕوداوه كه   دووری  له به ر  ڕوویداوه ، 
ده سه اڵت  ترسی  له   هاتووه ،  ده ماوده م  نووسین 
زیاد  و  كه م  كراوه ،  په رده پۆش  له بیرچوون  و 
چیرۆك  قاڵبی  خراوه ته   ئه فسانه ،  بوه ته   كراوه ، 
هه موو  كورد  ئه فسانه كانی  ڕه ونه قدار،  ئامێزی 
كوردن،  ڕاسته قینه ی  وێنه ی  و حه قیقه تن،  ڕاست 
وه ك ژیانی كورد هه موو تراژیدین، تاڵ و ترشن، 
نێوان  شه ڕی  سته ملیكراوه ،  و  سته مكار  باسی 
هه ق و باتیله ، هه میشه  كورد له گه ڵ حه قدایه ، دژی 
باتیڵه ، ئه فسانه كانی كورد وه ك ناخی كورد پاك و 

پوختن، وه ك كورد ساده  و ساكار و ساویلكه ن، 
و  ساده یه   كورد  هه میشه   ئه فسانه كانیشدا  له  
ڕابردوو،  و  ئه مڕۆ  و  واقیع  وه ك  خه ڵه تاوه ، 
سته م  و  لێدراو  هه میشه   ئه فسانه كانیدا  له   كورد 
له سه ره وه   هه رگیز  بووه ،  ژێرده سته   و  لێكراو 
حاڵه ته   ڕه نگدانه وه ی  ئه فسانه كانی  نه بووه ، 
به ده ست  و  خه ڵك  ده ست  به   هه میشه ییه كه یه تی، 

خۆی، وه ك ئه مڕۆ!! 
ئاینيیه ، بووه ته   بنه ڕه تدا جه ژنێكی  له   نه ورۆز 
ئاینیيه  و  هه رسێكیدا  له   قۆناغه ،  سێ   نه ته وه یی، 
په یوه ندی به  پێغه مبه رانه وه  هه یه ، یه كه م: جه ژنی 
ده ست  له   كۆمه ڵه كه یه تی  و  نوح  ڕزگاربوونی 
سته مكار و تۆفان، ڕۆژی دابه زینی كه شتیه كه  كرایه  
نه ورۆز و ڕۆژی نوێ  و سه ری ساڵ و جه ژن و 
سااڵنه  یاد ده كرایه وه .. دووه م: ئیبراهیم نه ورۆزی 
چۆڵ  شار  كه   بته كان  شكاندنی  بۆ  هه ڵبژارد 
نه مروود  سێهه م:  بوون..  سه یران  له   خه ڵك  بوو 
بۆ  هه ڵبژارد  داهاتووی  ساڵی  نه ورۆزی  جه ژنی 
ئیبراهیمی الوی  ئاگره كه   كه   ئیبراهیم،  سوتاندنی 
نوح و  نه ورۆزی  بۆ  و  پیرۆزكرا  ئاگر  نه سوتاند 
بۆ  ئاگر  ئیبراهیمه وه   له   واته   زیادكرا،  نه مروود 
نه ورۆز زیادكراو دوایی سه ری له  ئاگرپه رستی و 

مه جوسیيه وه  ده رچوو.
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چەمك  و مێژووی

 سۆفیزم لە ئیسالمدا 

وروپا دەرهەقی
ی زانایانی ئە

و هەڵوێست

عەبدوڵاڵ
ه:زاناناجى

شمیل-و
ن.ئاناماری

ی ئایینەکان، خاوەنی 7 
ستەر لە فەلسەفە

بڕوانامەی ما

ر لە زانکۆی سلێمانی.
راو، توێژە

کتێبی چاپک



     96  
ژماره )22(
نیسانى
2019

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
لە  پەرتووك  چەندین  دواییدا  سااڵنەی  لەم 
سۆفیگەری  دەربارەی  ئیسالمیدا  كەلەپووری 
جیاواز  دەیەوێ  هەریەكەیان  كە  باڵوبوویەوە، 
بكات،  چارەسەر  دۆزەكە  دی  ئەوی  ڕوانگەی  لە 
دەكرێ ،  ناوزەد  تەسەوف  بە  كە  دیاردەیەش  ئەو 
دیاردەیەكی بەرین و فرەڕەهەندە، بەچەشنێ  هیچ 
نمونەی  نییە،  كردنی  پەسن/وصف  توانای  كەس 
بكات،  تەسەوف  پەسنی  دەیەوێت   كەسەی  ئەو 
چەشنی ئەو نابینایەیە كە هەستی بە بوونی فیلێك 
كردووە  و هەریەكەیان جوداواز لەوی دی باسی 
لێوەدەكەن، جارێك بەوەی كە عەرشە و جارێكیش 
پانكەیە یان نێرگەلە، ئیدی هیچ كەس ناتوانێت  وەك 
خۆی بیر لە تێكڕای جەستەی ئەو گیاندارە بكاتەوە.  
زاراوەی سۆفیگەری sufismus یان تەسەوف 
 mystik وتەیەكە لە ئیسالمدا بۆ ڕۆحانیەت sufik
 mysticلە وشەی مەبەست  زانینی  بۆ  بەكاردێت. 
بكۆڵینەوە،  نێوەڕۆكەكەی  لە  پێشدا  لە  دەبێت 
وشەی  هەردوو  ڕیشەی  و  ڕەگ   لە  هەركەسیش 
دەرەنجام  بگات،   mysterium و    mystisch
بە  كە  دەكەوێت،  چنگ  نهێنی  لە  تژی  واتایەكی 
ئامێرە سادە و هەوڵە ئاوەزیی  و ژیرییەكان پەی 
وێنانییەوە  myeinـی  وشەی  لە  ئەویش  پێنابات، 

وەرگیراوە كە بەواتای داخستنی چاوان دێت.
سۆفیگەری واباسكراوە كە: »مەزنترین تەوژمی 
باڵوبۆتەوە«،  ئایینەكاندا  تێكڕای  لە  ڕۆحییە  و 
بەواتایەكی گشتگیرتر دەكرێت  بگوترێ  ده رككردنی 
ئەو  نییە  جیاوازی  ئیدی  ڕەهایە،  حەقیقەتێكی 
حەقیقەتە حیكمەت یا ڕووناكی یان عیشق یانەخۆ 

نەبوون/عدم بێت.  
چەشنی  دۆخدا  باشترین  لە  نێوبراوانە  ئەو 
الی  هەر  مەبەست  چونكم  ڕێگان،  مەشخەڵی 
ناكرێت   و،  پەسن  كە  ڕاستەقینەیە  سۆفییە  ئەو 
ده ركی  سانا  شێوازی  و  ژیریی   بە  ئەستەمیشە 
بكەین یان لێی بكۆڵینەوە، هاوكات نە فەیلەسوفان  
تەنها  بەڵكو  پێبەرن،  پەی  ناتوانن  عەقڵیش  نە  و 

كە ڕووناكی  غنوسییە  دڵی  ڕوانینی  ئەوە هەستی 
دەكاتەوە و پەی بە چەمكەكانی دەبات، چونكه  ئەم 
ئەركە ئەزموونێكی ڕۆحانی وەهای دەوێ  كە هیچ 
پەیوەندییەكی بە پەیڕەویی بیر و ئاوەزەوە نەبێت، 
ئەزموونێكە گەر موریدێك لە حەقیقەتە نێوبراوەكەی 
بكۆڵێتەوە، ئەوا بە ڕووناكییە ناوەكییەكەی ڕێنوێنی 
ئەو  پێدەكات،  ڕۆحی  بااڵی  گەز  گەز  و  دەكا ت 
دەمەش هیچ پەیوەستییەكی بەم جیهانەوە نامێنێ 
  و، ئاوێنەی دڵی پاكژ دەبێتەوە– وەك سۆفییەكان 

ئاماژەیان بەم حاڵەتە داوە-. 
مورید ناتوانێت  بەو پلەی كەشفی ڕەهایە بگات 
مەعریفەی  و  ئەوین   بە  دەبێ   بەهرەدار  تێیدا  كە 
دوورودرێژی  ماوەیەكی  پاش  مەگین  باتینی، 
پاكژبوونەوە نەبێ  –كە لە تەسەوفی مەسیحیدا پێی 
دەگوترێت via purgative-، لەوانەشە دوابەدوای 
ئەو پاكبوونەوەیە بە مەزنترین  و ناوازەترین پلەی 
ڕەهای سۆفیبوون شادبێ ، ئەویش یەكبوونە لەگەڵ 
زاتی خودادا، ئەو دەمەی ڕۆح بە پاڵپشتی خودای 
الوجود دەكات،  تێكڕای بوون/  جاویدان تەماشای 
كە دەكرێت بە )دەركەوتنی پەردەی نەزانی( ناوزەد 
نێوان  لە  بوو  بەربەست  كە  پەردەیەك  بكرێت ، 

یەكگرتنی زاتی خودا  و دروستكراوەكەی.
كە  بكرێت  پێناسە  واش  سۆفیگەری  دەكرێت  
دۆخی  لە  سۆفیزم  ئەوینە  بەم  ڕەهایە،  ئەوینێكی 
زوهدەكانی دی جیادەكرێتەوە، خۆشەویستی خودا 
وا لە مرۆڤ دەكات بەرگەی تێكڕای ئەو ئازار و 
لێببینێ  چێژیشی  تەنانەت  و،  بگرێ   نەهامەتیانە 
كە  بڵێ  پێی  بۆئەوەی  تاقیدەكاتەوە،  خودا  كە 
ئەوین  و پاكبوونەوە یانی چی، ئەو ئەوینەش دڵی 
دڵدار  وەها لێدەكات كە پەیوەست بێت بە خودای 
لە  نێچیرەكەی  هەڵۆیەی  ئەو  »چەشنی  مەزنەوە 

دوور هەڵدەگرێت«. 
تێكرای  لە  سانایانە  بیركردنەوە  لە  جۆرە  ئەو 
زۆرێك  بۆیە  هەیە.  بوونی  تەسەوفدا  جۆرەكانی 
هەوڵیانداوە  جیاوازەكان  ئایینە  سۆفیگەرانی  لە 
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لە سێ شێوەدا  قاڵبوونەوەى سۆفییەكانی خۆیان 
ڕوونبكەنەوە: یەكەمیان گەڕانی بەردەوام بەدووی 
خودادا، ئاماژەشیان بە ڕێگایەك كردووە كە دەبێت 
گەشتیارانی ئەو ڕێگەیە بەرەو سەرەوەی ڕێبكەن، 
ڕەوانبێژيی  شێوازی  بە  زۆرجار  ئەوەی  چەشنی 
ڕۆح  میعراجی  سەركەوتن  و  بەپلەبەنديی  و   و 
بە  دووەمیشە  هەرچی  لێكردووە.  گوزارشتیان 
تاقیكردنەوە  سەرجەمی  لە  دەروون  پەروەردەی 
جۆرەها  بە  پاككردنەوەیان  خوداییەكاندا  و 
هونەری  چەشنی  ئەمەشیان  لێكداوەتەوە،  ئازار 
لە  هاوچەشنەكانیيەتی  و  زێڕ   پاككردنەوەی 
هونەری زانستی سروشتیدا ناساندووە بەوەی كە: 
گەورەترین خەونی مرڤایەتی هەر لە دێر زەمانەوە، 
زێڕ،  بە  بكەن  بەها  بێ  كانگایەكی  كە  ئەوەبووە 
ئەمەش هەر ئەو ئەزموونەیە كە بەسەر دەرووندا 
جێبەجێی دەكەن  و سەریش دەگرێت . سێيەمیان ئەو 
چەندان ئاماژەیە لە ئەوینی خوداوە وەرگیراوە كە 
لە ڕێگەیەوە شەیدابوونی بۆ دڵدار و تەوەحودەوە 
شیعری  لە  زۆرێك  بۆیە  دەكات.  بەرجەستە 
سەیریان  بێسەروبەرییەكی  سۆفی  شاعیرانی 
پێوەدیارە، كە زۆرجار وەها خۆشەویستی  و خودا 
عەاڵجەویت  كە  دەكەن  پێكەڵ  تێكەڵ  و  مرۆڤ  و 

پێدێ .
سۆفیگەری  ئەزموونی  ئەوەی  سەرباری 
لە  جیاوازی  باشترە  بەاڵم  لەیەكدەچن، 
یەكەم  بكرێت،  سەركیدا  شێوازی  دوو  نێوان 
سۆفیگەری  دووەم  بێسنوور،  سۆفیگەری 
نمونە  ڕوونترین  الذات(،   خۆخواردنەوە)استبطان 
بۆ شێوازی یەكەم لە ڕێچكەی ئەفالتونی  و دەقە 
لە  بەتایبەت  و  هیندۆسەكاندا  فیدانتیە  ئایینییە 
دەكات،  نومایان  خۆیی  كرا(دا  )شان  فەلسەفەی 
هەیە  لێكچوونێك  شێوازەدا  ئەم  لەگەڵ  هاوكات 
لەگەڵ هەندێك  لەو تەوژمە سۆفیگەرانەی كە لەژێر 
كارگەری ئیبن عەرەبیدا گەشەیان كردووە، كە خودا 
)نەبوون/ بوونەوەران  و  تێكڕای  بەبوونی  تیایاندا 

لە  ناكرێت  لەبەرئەوەی  ناسێنراوە،  عدم(ـیشەوە 
ڕێگەی هیچ فیكرەیەكی سنووردارەوە پەسن بكرێن، 
شوێنی  نە  كات  نە  كۆتایی  نە  خودا  زاتی  چونكه  
نییە، ئەو دارای بوونی ڕەهایە و حەقیقەتی ڕەهاش 
هەر ئەوە، بەاڵم جیهانی بوون كتومت پێچەوانەی 
هەیە  وەها سنورداری  واقعێكی  كە  زاتی خودایە، 
دەگرێت،  ڕەهاوە سەرچاوە  بوونی خودای  لە  كە 
بەبوونی  ئاماژە  دەریایە  ئەو  چەشنی  لەوێشەوە 
تنۆكێكە كە  نییە، وەك  خودا دەكرێت كە سنوری 
دەروونی مرۆڤایەتی تێیدا دەتوێتەوە، یان چەشنی 
كەچی  نوێدەبێتەوە  لمەكانی  بەردەوام  بیابانێكە 
وەك  یاخوود  شاراوەتەوە،  قوڵەكەی  حەقیقەتێكی 

ئەو ئاوەیە كە جیهان تیایدا بدرەوشێتەوە. 
لەڕاستیشدا ئەم جۆرە لە سۆفیگەری كەوتۆتە 
بەر هێرشی پەیامبەران  و خواناسان، چونكە بەهای 
دەكرێ   هەروەك  نامێنێت،  تیایاندا  مرۆڤایەتی 
هۆكارێكیش بێ  بۆ ئەوە بڕوات بە ئاینزای یەكبوون  
گەورە  مەترسییەكی  بڕوایەش  بەم  پێبكات، 
سۆفیگەرانی  بۆیە  مرۆڤ،  سەرشانی  دەكەوێتە 
بڕوایان  مسوڵمانان  و  نەسارا  ئایینی  لە  هەریەك 
بە فیكرەی درووستبوونی بوونەوەران لە زاتێكی 
بااڵدەستەوە هەیە، بەپێچەوانەی ئەو چەمكەی كە 
هێناوەتە  پێكەوە  بوونەوەرانی  سەرجەمی  خودا 
و  ڕێنماییی   لەگەڵ  بیركردنەوەش  ئەو  بوون، 
یەكناگرێت،  قورئاندا  و  ئینجیل   گەواهییەكانی 
تەسەوفدا  لە  خۆخواردنەوە  شێوازی  هاوكات 
بیركردنەوەیەدا،  ئەم  لەگەڵ  دەبێتەوە  پێچەوانە 
چونكه  پەیوەندی نێوان مرۆڤ  و خودا پەیوەندی 
بەندەیە  پێگەی  یان  ئافەریندا،  لەگەڵ  ئەفرێندراوە 
هەڵوێستی  یاخود  مەزنەكەیدا،  گەورەو  لەگەڵ 
جۆرە  ئەم  دڵدارەكەی،  بۆ  بەسوێیە  ئەویندارێكی 
ئاڕاستەی سۆفیگەرییدا زۆر  لە  بیركردنەوەش  لە 

باوە.
سۆفیزم  شێوازەی  دوو  لەم  هەریەك  بەاڵم 
بێسەروبەری  هەردووچاری  نەبێ   دەگمەن 
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دەبێتەوە، بەتایبەت ئەوەی كە پەیوەستە بە شیعری 
چەندەها  بە  سۆفی  شاعیری  چونكە  سۆفیگەریی، 
وشە وەصفی خودا دەكات، كە ئەوپەڕی ئەوین  و 
خۆشەویستی پێوە نماوە، دواتریش چەندەها دێرە 
شیعر بەكاردێنن كە لە مەزهەبی یەكبووندا )وحدة 

الوجود( نەبێ لە هیچ شوێنێك  جێگەی نابێتەوه .
ساناتر لەمە ئەو جیاوازیەیە كە لە نێوان هەردوو 
مەعریفە/ و  وێستگەرایی/اإلرادیة   ئاڕاستەی 
هەیە،  سۆفیزمدا  بۆ  قاڵبوونەوەیان  لە  الغنوصیة  
هەیە،  وێستگەرایی  بە  بڕوای  كە  ئەو سۆفیيەشی 
سیفاتەكانی  بەهۆی  بەپلەی)بەدیهاتن  دەیەوێت 
خودا(وە بگات بەخودا، وەك ئەوەی لە فەرموودەی 
ویستی  دەیەوێت   ئەو  هاتووە،  پەیامبەردا)د.خ( 
بەتەواوی  خودادا  ویستی  لەگەڵ  هاوڕێ   خۆی 
گرفتە  لەو  هۆیەوە  بەم  بێت،  یەكانگیر  یەك  وەك 
تیۆرییە كە جیاوازییە لە نێوان جەبر و ئیختیاردا 
دەربازی دەبێت، كە دەكرێت ئەم جۆرە لە سۆفیزم 
ئەو  بەاڵم  بڕوانرێت .  لێی  عەمەلی  ژیانێكی  وەك 
ئەوا  مەعریفیيەكەیە،  ئاڕاستە  دارای  كە  سۆفییەی 
زیاتری  ناسینی  بۆ  قوڵبوونەوەیە  شوێن  بە  هەر 
خودا  و، هەوڵی ئاشنابوون بە پێكهاتەی گەردوون 
 و پلەكانی وەحی خودایی دەدات، سەرباری ئەوەی 
هیچ كەس ناتوانێت  ده رك بەزاتی خودا بكات. ئایا 
ئەوە نییە )زونون ك859( –بە یەكێك لە پێشینەكانی 
هاوئاوازەكانی  ناسراوە-  مەعریفە  تیۆرسازی 
زاتی  لە  »بیركردنەوە  دەڵێت:  ئاگاداردەكاتەوە  و 
هاوەڵدانانە   كردنیی  بۆ  ئاماژە  و،  نەفامییە   خودا 
بەاڵم  سەرگەردانییە«،   مەعریفەش  حەقیقەتی  و، 
مەزهەبی  كەچی  سەرگەردانیيە،  ئەم  سەرباری 
سستەمێكی  بونیادنانی  بەهۆی  بووە  غنوسیش 
هەرالیەنێك  پەیڕەوانی  كە  فەلسەفی،  بوونگەرایی 
لە الیەنەكانی سۆفیگەری لە ڕۆشناییە تایبەتەكانی 
ئەزموونی  زۆرجار  كە  دەڕوانن،  بۆی  خۆیانەوە 
ئەزموونی  بە  كە  البدیهیة  بەڵگەنەویستی/التجربة 
نوقمبوون لە ئەویندا دادەنرێت ، فەرامۆش دەكەن، 

نوێنەرایەتییەكی  ئاڕاستەیە  دوو  لەم  هەریەكەش 
لەم  كە  ئیسالمیدا،  سۆفیگەری  لە  هەیە  هاوتایان 
چەرخەدا زۆرجاران وێكدێن  و جاری واش هەیە 

لێكجیاوازن.
گەشەی  سۆفیزم  كە  لەودەمەوەی  هەر   
كردووە و پێگەشتووە، دارای هەردوو ئاڕاستەكە 
هەردوو  لە  )ك1070(  هوجویری  بۆیە  بوون، 
مەقامی )القرب و التبجیل(دا دەڵێت: »جیاوازی هەیە 
خوداوە  مەزنی  ڕێگەی  لە  كەسەی  ئەو  نێوان  لە 
كە  كەسەشی  ئەو  و،  سوتاوە   ئەوینی  ئاگری  بە 
جوانی  سایەی  لە  ئەودا  دیتنی  بەخشندەیی  و  لە 
ئەوەوە ڕێی بۆ ڕووناكبووەتەوە، هاوكات جیاوازی 
كردارەكانی  لە  بیر  كەسەی  ئەو  نێوان  لە  هەیە 
لە  بووە  كە حەیران  ئەو كەسەی  تا  و،  دەكاتەوە  
مەزنی  و جەاللییەكەیدا، كەوابوو یەكێك لەم دوانە 
هاوڕێی  دیكەشیان  ئەوی  دۆستن  و،  جێگرەوەی 

ئەویندارییە. 
لێرەدا ئاماژە بەو جیاوازیانە دەكەین كە جامی 
بەسەر  سۆفیگەریدا  گەشەكردووەكانی  قۆناغە  لە 

دوو جۆر دابەشیكردوون:
)الفضل(  ڕەندو  كە  ئەوانەن  -جۆرێكیان 
چاوی  نوقمبوونی  لە  مەزن،  خودای  چاودێری 
خەڵكی  و یەكتاپەرستیدا لە سكی نەهەنگی تیاچوون 
بەرەو كەناری جیاكاریی  و مەیدانی مانەوە)البقا ء( 
دەربازی كردووە، ئەوەش لەپێناوی ڕێنوێنیكردنی 

خەڵكی بۆ ڕزگاريی  و بەدەستهێنای پلەی بااڵ.
كە  پێنەكراوە  فەرمانیان  هەشیانە   -
دەریای  لە  و،  بكەن   خەڵكی  بانگەشە  و  ڕابەرێتی  
بوون  نەهەنگدا  سكی  لە  و  نوقمبوون   كۆمەڵدا 
دەدەن  هەواڵیش  نە  و  پێیە  هەواڵیان  نە  بەنەبوو، 
 و، نە گەيشتووشن بە كەناری جیاكاریی  و شوێنی 

مانەوە و بەقا. 
نێوان  لە  ئایینەكان  نوێی  زانستی  جیاوازی 
دەربارەی  سۆفیگەریدا  پەیامبەريی  و  شێوازی 
ئەزموونی ئایینی گەلێك ڕوونە، كاتێك كە جامی دێت 
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 و هەردوو جۆرەكە لە سۆفیگەری وەها دەناسێنێ  
كە  دەكات،  جۆرە  ئەو  نوێنەرایەتی  یەكەمیان  كە 
بە هیچ شێوەیەك پەیوەندی بەم جیهانەوە نەماوە  
و، تەنها بایەخ بە پاكژبوونەوەی دەروون دەدات، 
بۆ  یەكەوە  لە  ڕاگووزەركردن  ڕێگەی  لە  ئەویش 
یەك )الواحد إلی الواحد(، هەرچی جۆری دووەمە 
لە  سۆفيیەكەيی  و  ئەزموونە  بۆ  دەگەڕێتەوە 
ڕێبەرایەتی  توانای  كە  بااڵدایە  ڕۆحی  دۆخێكی 

كردنی خەڵكی هەیە بۆ سەر ڕێگای ڕاست.
مرۆڤ دەتوانێت  بە گرتنەبەری چەند ڕێگایەك 
وادیارە  ببێتەوە،  نزیك  سۆفیگەری  دیاردەی  لە 
قاڵبوونی  بۆ  شیكاری  خۆی  خودی  بە  ئەستەمە 
وتەكان  چونكه   بكرێت،  الصوفیة  سۆفێتی/الخبرة 
توانای تێڕامان  و قوڵبوونەوەی ئەو ئەزموونەیان 
شیكاری  وردترین  تەنانەت  پێنابەن،  پەی  و  نییە 
دەروونی سنووردارە دەرهەق بەو ئەزموونە، وەك 
كەنارەكاندا  لە  هەر  »وتەكان  دەڵێن:  سۆفیيەكان 
دەریاكەیەوە-«.  قوواڵیی  –ناچێتە  و  دەمێنێتەوە 
ده رك  بونیادییەوە،  شیكاری  ڕێی  لە  ئاسانە  زۆر 
بە چەمكی سۆفیگەری بكەین، كەڵەزانای فەڕەنسی 
عەرەبی  ئیبن  بە  دەرهەق  كوربان(  )هینری 
دەپرسێت، كە ئایا تا چ ڕادەیەك دەكرێ  توێژینەوە 
دەشكرێت   بكرێت؟.  بونیادی سۆفیدا  لە سستەمی 
شیكارییەكانی زمانی سۆفیگەريی  و گەشەسەندنی 
بەم  هەر  ماسینۆن( و  لویس  سۆفی/  )فەرهەنگی 
بۆ  یارمەتیدەربن  نۆیا(  )پۆڵس  الی  نزكانەش 
پەردەالدان لە ڕووی قۆناغی پێكهاتنی بیری سۆفی، 
لەنێو ئەوانەشدا ئەو ئاماژە و وێنانە دەگرێتەوە كە 
سۆفیيەكان بەكاریانهێناوە  و شیكاریان كردووە  و 
لێیان كۆڵیوەتەوە، هاوكات چۆن چۆنیش هەندێك  
لەو ئاماژە و وێنانە بەنێو ئەوانی دیكەشدا دەچن. 
بۆ  ڕێگەخۆشكەرن  كۆڵینەوانە  ئەو  هەروەها 
توێژینەوەی دیكە دەربارەی بەشداری تەسەوف لە 

گەشەسەندنی زمان  و وێژە و هونەری ئیسالمی.
چێژ  بنەمای  لەسەر  تەسەوف  لەبەرئەوەی 

پەیڕەوە  تێكرای  ڕەچاوی  ئەوا  دامەزراوە، 
جیاوازەكانی پەروەردەی ڕۆحی  و ئەو ڕیازاتانەی 
لە تەریقەتی سۆفییەكاندا ئەنجامدەدرێ   و، هاوكات 
ئەو پلە دەروونیانەی كردووە، كە بۆ بەرەوپێشچوون 
 و دروستبوونی تەریقەتەكان  و ڕۆڵی كۆمەاڵیەتيی 
 و ژیارییان هاتۆتە ئاراوە، هەروەها بوارێكی گرنگ 
 و بەرهەمدار بۆ توێژینەوەی بەردەوام دەكاتەوە، 
بە  چاو  باسە  ئەم  بۆ  خوێنەر  خۆیەتی  جێی  كە 
ئیسالمی/عالم  خوێندنی  )جیهانی  توێژینەوەكانی 
مایەر(  )فێرتز  سویسری  اإلسالمی(  الدراسات 

بگێڕێت.
دیاردەی  لە  ئەوروپی  زانایانی  هەڵوێستی 
یەكەمین  بووە،  جیاواز  ئیسالمی  تەسەوفی 
پەیوەندیشیان بە بیروئایدیای تەسەوفی ئیسالمی لە 
چاخەكانی نێوەڕاستدا بوو. لەڕاستیدا بەرهەمەكانی 
لول  كەتەلۆنی)ڕامۆن  فەیلەسوفی  و  سۆفیگەر 
كـ1316( شوێنەوارێكی مەزنی جێهێشتووە، لەوەدا 
كە بایەخی زۆری بە وێژەی عەرەبی سۆفی داوە، 
یەكەم كەسایەتیش كە ئەوروپا لە سەرگوزەشتەی 
خانمی  عەدەویی(ـە،  )ڕابیعەی  ناسیونی  سۆفیدا 
خوداناسی مەزنی سەدەی هەشتەم كە )جوێنیفێلی/
ڕاوێژكاری لویسی نۆیەم( لە دوا ساڵەكانی سەدەی 
ئەوروپاوە،  هێنایە  چیرۆكەكەی  سیازدەيەمدا 
لە  عەدەوی(  )ڕابیعەی  كەسایەتی  هەروەها 
دەربارەی  فەڕەنسی  سۆفیگەری  توێژینەوەیەكی 
دەركەوتووە،  ساڵی1640دا  لە  ڕاستگۆ(  )ئەوینی 
هاوكات یەكێكە لەو چیرۆكانەی كە دەربارەی ئەو 
چیرۆك  و  لە  جاریش  چەندەها  دەدوێ  و،  خانمە 
دووبارەبووەتەوە،  ئینگلیزیدا  ئەڵمانی  و  داستانی 
كورتە  لە  كە  میل(ـە  )ماكس  دواهەمینشیان 
قەشەنگەكان/  )دەستە  بەنێونیشانی  چیرۆكەكەیدا 
ئاماژەی   )die schonenhande الجمیلة األیدی 

پێكردووە.
سەدەی  لە  گەڕیدانەی  لەو  هەندێك  هەروەها 
شازدە  و حەڤدەيەمدا سەردانی واڵتانی ڕۆژهەاڵتیان 
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بەتایبەت  دەروێشان  و  سەمای  لە  باس  كردووە، 
سەراسیمە بوونیان بەو دەروێشە ڕیفاعیانە دەكەن، 
كە چۆن زرگ  و شمشێریان لەخۆداوە  و، هەندێ  
كردووە،  كەمەنكێش/جذب  سەردانیكارانیان  لە 
بە  یەكەمجار  بۆ  كە  سۆفیزمیش  كاری  یەكەمین 
بووە،   1638 ساڵی  نووسرابێ   عەرەبی  زوبانی 
ئیبنولفاریزە  میسری  شاعیری  هۆنراوەی  ئەویش 
شاری  لە  )فابریتسیۆ(  زانا  گەورە  كە  )كـ1235(، 

ڕۆستۆك باڵویكردەوە و هەوڵیشیدا وەریگێڕێت.
بوون،  كەمتر  عەرەبییەكان  سەرچاوە  بەاڵم 
لەو سەرچاوە فارسییە كالسیكیانەی كە ببوون بە 
سەرچاوەی ناسینی ئەوروپا دەربارەی تەسەووف، 
لەڕاستیدا پەرتووكی )گوڵستانی/ شێخی سەعدی( 
كە )ئادەم ئۆالریۆس( ساڵی 1651 وەریگێڕاوە بۆ 
ئەڵمانەوە  ڕۆشنبیرانی  لە  زۆرێك  بەالی  ئەڵمانی، 
ساڵ  سەد  پاش  بوو،  خۆشەویست  پەرتووكێكی 
جۆنس  )ولیام  دەستی  لەسەر  فارسی  هۆنراوەی 
و،  باڵوبوویەوە   كالكۆتا(  لە  ولیام/  فۆرت  ڤۆن 
لەگەڵ ئەوەشدا زۆرێك لە دەقە سانسكریتییەكانی 
دەزانێ   قەرزداری  بە  خۆی  ئەوروپاش  وەرگێڕا. 
كاتێك كە یەكەمین كەس بوو هەستا بەوەرگێڕانی 
دیوانی حافز بۆ التینی، بۆچوونەكانیشی دەربارەی 
سرووشتی شیعری سۆفیگەری، كاریگەری لەسەر 
بەریتانی  قوتابخانەی  ڕۆژهەاڵتناسانی  زۆرینەی 
كە  كارانەی  لەو  زۆرێك  دەبینین  بۆیە  هەبوو، 
تەسەوفی  دەربارەی  نۆزدەيەمدا  سەدەی  لە 
بیری  چەندەها  هەڵگری  نووسرابوون،  ئیسالمی 
سەیروسەمەرە بوون  و بە شێوازی تێكەڵ  و پێكەڵ 
داڕێژرا بوون، كە -بەداخەوە- وێنای شیعری الی 
بە ڕووكەشدا واتا دەكرێ، بۆیە  حافز زۆرجاران 
تەسەوفیان  ڕوانگەوە  لەو  هەر  ئەوروپییەكانیش 

وێناكردووە.
زۆر  زانیارییەكی  نۆزدەيەمدا  سەدەی  لە 
دەربارەی مێژووی سۆفیگەری نووسرا، بەڕادەیەك 
زانیاریان  چەندەها  وردەوردە  زانایان  لە  زۆرێك 

دەركەوتن  سەرەتاكان  و  لەبارەی  چنگكەوت 
بەاڵم  ئیسالمی،  سۆفیگەری  گەشەسەندنی   و 
زۆرینەی ئەو سەرچاوە سەرەتاییانە كە چاپكران 
زانیاری  بەدەگمەن  و  بوون   دواییدا  ساتەكانی  لە 
بزاڤی  دەركەوتنی  دەربارەی  پشتڕاستكراویان 
حەقیقەتی  لەبەرئەوەی  لەخۆگرتبوو،  سۆفیگەری 
مافی  و  نەناسێنراوە   خۆی  وەك  ئیسالم  ئایینی 
ئەوەی  بووەتە هۆی  ئەمەش  پێنەدراوە، كە  خۆی 
كە  ئەوەی  لەسەر  هاوڕانه بن  زانایان  لە  زۆرێك 
ئیسالمدا   بیابانی  لە  نامۆیە  نەمامێكی  تەسەووف 
و، هیچ كەسیش نەیتوانیوە وا بیربكاتەوە كە لەژێر 
چەكەرە  مەزن  ڕۆحی  بزاڤێكی  ئیسالمدا  پەردەی 

دەكات. 
زانای  سۆفیزم  دەربارەی  نامیلكە  یەكەمین 
نوسیویەتی  و،  )تۆڵۆك(  ئەڵمانی  پرۆتستانتی 
ساڵی 1821 لە تەمەنی 28ساڵی لەژێر نێونیشانی 
وەحدەتولوجودی  فەلسەفەی  یان  )سۆفیگەری، 
ساڵ   4 پاش  و  دواتر   باڵویكردۆتەوە،  فارسی(دا 
لە  )چەپكەگوڵێك  بەنێوی  دیكەی  پەرتوكێكی 
تەسەوفی ڕۆژهەاڵت( باڵوكردەوە، )تۆڵۆك( بڕوای 
كە  وابوو  پێشی  نەبوو،  ئیسالمی  سۆفیزمی  بە 
بنەمای سۆفیگەری ئیسالمی هەر لەڕێگەی خودی 
ڕاڤەی  خۆشی  هەر  و  دانراوە  )د.خ(  محەمەدەوە 
دروستەیدا  بۆچوونە  ئەم  بەرامبەر  لە  كردوون، 
ئەو  دەبینەوە،  سەرسورمان  دووچاری  زیاتر 
كە  دەكەین  دەستنووسانە  ئەو  تەماشای  دەمەی 
جیاجیادا  زەمەنی  لە  جیاواز  نووسەری  چەندەها 
بەكاری  پەرتووكەیدا  لە  )تۆڵۆك(یش  و  دایانناوە 

هێناون  و ئاماژەی بۆ كردوون. 
كۆمەڵە  )تۆلۆك(  دواییدا  سااڵنەی  لەم 
تیۆریاییەكی دەربارەی نەشونمای سۆفیزم نووسی، 
كە ئاربریش Arberry لە توێژینەوە پڕبایەخەكەیدا 
دەرفەت  نەبوونی  لەبەر  لێرەدا  پێداوە،   ئاماژەی 

تەنها ئاماژە بەهەندێكیان دەكەین:
دەربارەی  پەرتووكەكەی  لە   Palmarپاڵمەر
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 1867 ساڵی  كە  ڕۆژهەاڵت(دا  لە  )سۆفیگەری 
دەرەنجامی  »سۆفیزم  دەڵێت:  چاپكراوە، 
ڕەگەزی  كن  لە  یەكەمینە  ئایینی  گەشەسەندنی 
نازییدا  سەردەمی  لە  بۆچوونە  ئەم  ئاری«. 
نەبوو،  خراپ  ئەڵمان  زانایانی  لە  هەندێك   الی 
سۆفیگەری  وابوو،  پێی  كە  باوبوو  بۆچوونێكیش 
بێگومان  ئیسالمدا،  لە  فارسییە  بیری  پێشكەوتنی 
هەندێك  بیری فارسی بە درێژایی چەندەها سەدە 
باوبووە، كە بەهۆیەوە شێوازی ژیانكردن بەتایبەت 
مسوڵماندا  واڵتانی  ڕۆژهەاڵتیيەكەی  بەشە  لە 
سەید  و  )كۆربان   لە  هەریەكه ش  و،  داڕێژرا وە 

حسێن نەسر( ئاماژەیان بەم جۆر داوە.
زۆرێك لە گەورە زانایان بەتایبەت لە بەریتانیا، 
باسیان لە كاریگەری ئەفالتۆنیزمی نوێ  كردووە لە 
تەسەوفدا، نكۆڵیش لەوە ناكرێت  كە ئەفالتونیزمی 
بەرچاو  بەشێوەیەكی  ڕۆژهەاڵتدا  واڵتانی  لە  نوێ  
تەشەنەی كردووە، هەرئەوەش وایكرد پەرتووكی 
)الهوتی ئەرستۆتالیس( ساڵی 840 وەرگێڕدرا بۆ 
شەرحی  تەنها  لەڕاستیشدا  )كە  عەرەبی  زمانی 
تاسوعاتەوە  بەنێوی  ئەفلۆتین  و،  بۆ  پرۆفیریۆسە 
نێونراوە(. )نیكڵسۆن( لە پێشەكییە بەنێوبانگەكەیدا 
بۆ گوڵچنێك لە شیعرەكانی مەوالنای ڕۆمی ساڵی 
1898 حەقیقەتی باڵوبونەوەی ئەفالتونیزمی نوێی 
پێشەكییە  ئەو  كە  سەلماندووە،  ڕۆژهەاڵتدا  لە 
لە  دێت  دوورودرێژ  زنجیرەیەكی  چەند  پێش 
تێكڕای  تەسەوف،  مێژووی  دەربارەی  كتێبەكەی 

بەرهەمەكانیشی كە هەركەس بیەوێت  ئەسپی خۆی 
بەوە  دركی  نیكڵسۆن  دەبێت،  پێی  پێویستی  تاودا 
كردبوو كە ئاڕاستە سەرەتاییەكانی خودا پەرستی 
بەڕەگ  و  بەئاسانی  زۆر  دەكرێ   ئیسالمدا،  لە 
دیاردەی  ببەسرێتەوە، كە  ئیسالمییەكەیەوە  ڕیشە 
خودی  چونكە  ئیسالمییە،  كتومت  تێیدا  تەسەوف 
ئیسالم خۆشی لە ناوچەیەكدا گەشەی كردووە كە 
كە بیروباوەڕی مەسیحيی  و ئەفالتونیزمی نوێ   و 
تێیدا باڵوبووەتەوە،  بیروباوەڕی ڕۆژهەاڵتی كۆن 
دەشگونجێ  لە سەرەتادا ملی بۆ هەندێك  كاریگەری 
الوەكیان دابێت، سروشتیشە ببینین كە هەركام لە 
دەربارەی  بەتوێژینەوە  بایەخ  ئەوروپی  زانایانی 
ئەوەی  وەك  بدات،  مەسیحییەت  كاریگەری 
)ئاداڵبێرت مێركس  و وینسینیك  و مارگرێت سمیس( 
هەوڵیان خستۆتەگەڕ كەشفی ئەو پەیوەندییە بكەن 
كە خوداناسە مسوڵمانە سەرەتاییەكان هەیانبووە، 
هاونیشتمانی  كە  خوداناسانەی  قەشە  ئەو  لەگەڵ 
نەسرانی سوریانی بوون، باشترین بەرهەمیش لەم 
بوارەدا نووسرابێ  قەشەی سویدی )تور ئەندریە( 
كالسیكيیەی  توێژینەوە  ئەم  كە  نووسیویەتی، 
دەربارەی گەشەسەندنی قودسیەتی محەمەد )د.خ( 

لە تەسەوفی ئیسالمیدا بەرزدەنرخێنین.
ئەوەش كە زۆر لەمە دژوارترە، چارەسەركردنی 
گرفتی تێكڕای ئەو كاریگەريیانەیە كە لە پەرتووك  و 
ڕێبەری بێدینەكانی ڕۆژهەاڵتی خواریندا هاتبوون،  
لەگەڵ  -ئێستاشی  زانایان  لە  هەندێك  هەربۆیە 

هەڵوێستی زانایانی ئەوروپی بەرانبەر تەسەوفی ئیسلمی 

جیاواز بووە، یەكەمین پەیوەندیشیان بە بیروئایدیای 

تەسەوفی ئیسلمی لە چاخەكانی نێوەڕاستدا بووە.

;
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هەیە  هیندۆسی  كاریگەری  بەبوونی  بڕوایان  بێ- 
دەربارەی سەرەتاكانی سۆفیگەری، كە هەریەك لە 
)ڤۆن كرێمەر  و كـ1868 دۆزی كـ1869( یەكەم كەس 
بوون ئاماژەیان بەم تیۆریایە داوە، پاش ئەوانیش 
لە سەدەی بیستدا )هۆرتین( دێت، سەرباری زۆری 
توێژینەوەكانیشی، بەاڵم بوونی وەها كاریگەريیەك 
نەچەسپاندووە،  تەسەوفی  دەربارەی سەرەتاكانی 

وەك لە شێوازەكانی ئەودا بەدی دەكەین. 
بوزییەكان  بەتایبەت  توركستانی  و  كاریگەری 
وەك ئەوەی )ڕیتشارد هارتمان( باسی لێوەكردووە، 
ئیسالمی  سۆفیگەری  سەرەتاكانی  لەمەڕ 
هیندۆسییەكان،  كاریگەری  لە  زیاترە  بایەخی 
كردووە  ئاماژەی  گۆڵدسهێر(  )ئیگناز  پێشتریش 
ئیسالمی  چیرۆكی  نێوان  لە  لێكچواندنەی  بەو 
دەكرێت   بەاڵم  هەیە،  بوزیدا  چیرۆكی  و  سۆفيی  
سەرەكییەكان  سەرچاوە  بۆ  لێكچواندنە  ئەم 
ئەفسانه ییەكانی  پەرتووكە  بۆ  واتە  بگەڕێنینەوە، 
هیندۆسی )هیتۆ بادیشا  و پانتشاتنترا(،  كە پێشتر 
چەندان  بۆ  وەرگێڕدراون  ئیسالمیش  پاشتری  و 
لە  باس  ئێستادا  لە  جیاواز.  ڕۆژهەاڵتی  زمانی 
لەالیەن  بەتایبەت  دەكرێت،  توركستان  ڕۆڵی 
بە  حەزیان  كە  تورك  سۆفییەكانی  لە  هەندێك  
كە  هەیە،  توركی  دەرخستنی شێوازی سۆفیانەی 
پێیوایە  یەكبوون،  بیری  لەسەر  بەندە  شێوازێكە 
كە خودا دارای فەنایەكی ئەرێنیيە، بەاڵم هەردەم 
بەتایبەت  و  هەیە   خۆیی  مەترسی  گشتاندنە  ئەم 
چەسپاندنی ئەوەی كە ڕۆژهەاڵتی سەروو)الشرق 
هەیە،  ئیسالمەوە  بەسەر  كاریگەری  األقصی( 
دەمێكە مشتومڕی دەربارە كراوە، یەكەمین كەسێك 
كە ویستی شوێنەواری تاوییەكان )اآلثار الطاویة( 
زانای  چەشنی  فەروخ(بوو،  )عومەر  بچەسپێنێت 
یابانی )ئیزوتسۆ( باسی ئەو لێچواندنانەی كردووە، 
كە لە نێوان بونیادی فیكريی  و بیروباوەڕی تاوی 
لەالیەك  و سستەمی ئیبن عەربی لەالیەكی دیكەوە 

هەیە.

سۆفییەك  تاكە  بەرهەمی  و  سەرگوزەشتە 
بەتەواوی ژیانی لێكۆڵەرێك داگیر دەكات، باشترین 
دەربارەی  ماسینۆن(ـە  )لویس  كارەكەی  نمونەش 
كارە  دواتر  خودایی(،  ئەوینی  )شەهیدی  حەالج 
نێونیشانی  لەژێر  ویتەرز(ـە  )هیلمۆن  ناوازەكەی 
)دەریای ڕۆح( كە باس لە شاعیری سۆفی فارسی 
بنیادنانی  بۆ  بەرهەمێك  بە  و،  دەكات   )عەتتار( 
پەیوەندییەكی ناوازە دادەنرێت لە نێوان توێژینەوەی 

فەلسەفی ورد و هۆشیاری ئایینی هەستیاردا.
لەالیەكی دیكەوە دەكرێ  تاكە توێژینەوەیەك 
هەڵوێستەكانی  لە  دیاریكراو  هەڵوێستێكی  بۆ 
)بینیدیكت  پەرتووكەكەی  وەك  سۆفیزم، 
خودا،  بە  پشتبەستن  دەربارەی  ڕاینەرت( 
ببێتەوە،  جیاواز  الیەنی  چەندەها  دووچاری 
تەریقەتی  قۆناغەكانی  لە  قۆناغێك  بە  سەبارەت 
لە  هەندێ   بخاتەسەر  هاوكات ڕۆشنایی  سۆفی، 
بخەینە  سەرنج  دەكرێت   ئاڵۆزەكانیشی.  گرفتە 
سەر مێژووی سۆفیزم  و ڕێچكەیەكی مێژوویی 
دەربارەی  یان  بگرینەبەر،  یەكیش  لەدوای  یەك 
چەندەها ئەركی دووبارە  و هاوسەنگ لە ڕێچكەی 
سۆفیزمی ئیسالميی  و هەروەها داڕشتنی وێژەیی  
و ئەزمونە ڕۆحانییەكانی بكۆڵینەوە. ئیدی با ئەو 
هەرچۆنێك  دەكەین  گوزەر  پێیدا  كە  ڕێگایەش 
بێت، پێویستە باش ئەوە بزانین ڕۆژ لە دوای ڕۆژ 
و،   الدەدرێ    نوێ   دەستنووسێكی  لەسەر  پەردە 
كتێبخانەكانی ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژئاواش، سیخناخە 
لە چەندەها دانراوی لە ژمارە نەهاتوو، كە دەكرێ 
لە  یان كەسایەتیەك  تیشك بخاتە سەر گرفتێك 
دەبێت،    ئەستەم  گشتاندن  بۆیە  كەسایەتییەكان، 
لەبەرئەوەی ئەو ماددە زانستییەی كە بە چەندەها 
زمانی ئیسالمی جیاواز نووسراون، بەبێ بوونی 
ئەم  بۆیە  دەبن،  زیاتر  زۆر  سەرچاوانەش  ئەم 
نووسینەی بەردەستت جگە لە ڕوانینێكی ڕاگوزەر 
گۆشەنیگایەكی  چەند  لە  سۆفیزم  دەربارەی 

دیاریكراودا نەبێ هیچی دیكە نییە.
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سەرچاوەوپهراوێزهکان

 - )المثنوی3: 1259، 68( مەوالنا سەرگوزەشتەكەی 
 F.MEIER, Zur بڕوانە:  وەرگرتووە،  سەنائییەوە  لە 
 Geschichte von den blinden und dem
 Jon ساكس  غ.  جۆن  وەك   ,174  .Elefanten, S
سەرگوزەشتەیەكی  هەژدەهەمدا  سەدەی  لە   G.Sax
 The blind men(((( نێونیشانی  لەژێر  هیندۆسی 
and the Eliphantنووسیوە. هەروەها شا وەلیواڵی 
لە  هێناوە،  بەكار  وێنەیەی  ئەم  )ك1762(ـش  دیهلەوی 
پەسنی  هەوڵدەدەن  نابیناكان  لە  یەكێك  چیرۆكەكەدا 
بەشە جیاوازەكانی یەكێك لەو درەختانە بكەن كە درێژ 

ببوەوە بەسەریاندا )بروانە: لمحات، ل4(.
 - پێشەكیەكەی أیفیلین ئەندەرهیڵ كە بەنێونیشانی
 mysticism: A Study in the nature
 and Development of men›s Spiritual
دادەنرێ   پەرتووك  باشترین  بە   Consciousness

كەلەو بارەوە نووسرابێ .
 - الدیوان الكبیر: 649.

بە:  الذات(  )استبطان  وشەی  دەتوانین   -  
دەروون  خۆونكردن،  خۆشاردنەوە،  خۆخواردنەوە، 

خودایی، دەروون خودی، وەربگێڕین.
 - مەزهەبێكی فەلسەفییە كە بڕوای بە دروستبوونی 
گشت )الكل( لە یەكێكەوە هەیە، واتە بنەمای سەرجەمی 

بوونەوەران لە یەك زاتەوە بووە.
 - مەزهەبێكی فەلسەفییە پێیوایە كە ویست بنەمای 

بوون  و ژیانی ڕۆحییە.
  - وشەیەكی یۆنانییە gnosis واتە مەعریفە یان 
حوكم، غنوصیەش مەزهەبیێكی كەالمی كۆنی مەسیحییە 

كە دەرهەق بەناسینی خودا دەدوێت .
  - نفحات األنس: االجامی، 34.

  - كشف المحجوب 373.
 -  نفحات األنس 9-8.

  - گرنگترینی سەرچاوەكان ئەمانەن:
 A.J. Arberry: Sufism: A Account of the
كالسیكی  ماوەیەكی  لە  باس  كە   -  )1950(  Mystic

سۆفیگەری دەكات.

- )1965( M. Mole: Les Mystiques Musulmans
 J.C. Anawati/L Gardet.MystipueMusulmane
)1961(-  كە بە باشترین  و كورترین دەروازە دادەنرێت لە 
مێژووی تەسەوفدا  و، توێژینەوەیەكی وردە دەربارەی چاخی 
باوەڕی  گۆشەنیگای  لە  چاالكییەكانی،  سۆفيی  و  یەكەمی 

كاسۆلیكییەوە.
 L. Gardet: پەرتوكی:  بە  بكە  بەراوردی   -
Experiences mystiques en terre non-

Cyprian Rise )1953( chretienne
- The Persian sofis )1969( چ 2، پەرتوكێكە 

دەربارەی ئەزمونی سۆفی كە شیاوی خوێندنەوەیە.
 Fritz Meier: Von Wesen der   -
)1943(پەرتووكێكی بچووكە   islamischen Mystik
وەلێ گرنگە  و، بەتایبەت باس لە گرنگی چێژ دەكات لە 

تەسەوفدا.
- R. Gramlich: Die SchiitischenDerweschorden 

دەربارەی  دەخاتەڕوو  باش  بیرۆكەیەكی  بەرگ3(، 
و  ڕەگ   فارسيی  و  تەسوفی  فیكری  ژیانی  مێژوو  و 

ڕیشەی بیروباوەڕیان.
 S.H. Nasr: Ideals and Realitiesپەرتووكی-
دەربارەی  گرنگ  تێبینی  چەندەها   )1966(of Islam
كە  لەخۆدەگرێت،  سۆفیدا  كەسی  لە  فارسی  الیەنی 
لە  قوڵتر  بەشێوەیەكی  دانەرەوە  هەمان  لەالیەن 
 Inyat khan: The )1972( SuliEssais پەرتووكی
sufiMessege چارەسەر كراوە و شیكارییەكی نوێی 

بۆ سۆفیگەری كردووە.
- هاوكات د.نوربەخش Nurbakhsh لەم سااڵنەی 
دەربارەی  بچووكی  توێژینەوەی  كۆمەڵێ  دواییدا 
و  تێڕامان   شایەنی  كە  باڵوكردەوە  سۆفیگەری 

خوێندنەوەن.
- A.J. Arberry: Introduction to the History 

of Sufism )1942(.
  - بڕوانە: 

Goldzieher :Materialienzur Entwiccklungs 
geschiecht endes sufismus )1899(.

R.A. Nicholson: Historical Enquery 
Concerning the Origin and Development 
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of sofism )1906(.

R. Hartman: zurFragenach der herkunft 
und den Anfangen des sufismus )1915(.

A. Schimmel: The Origin and early 
Development and Sufism )1958(.

 - دەكرێ  بۆ ئەم سەرچاوانە بگەرێینەوە: 
 Max Horten: Indesche Stromungen in

)28-1927( :der IslamischenMystik
 Der sinn der  Islamischen Mystik هەروەها
)1927(هاوكات تێكرای ئەو پەرتووكانەشی كە لەسەر 
 R. C. zaehner: Hindu and;تەسەوف نووسیونی
توێژینەوەیەكی  كەبە   )1960(  Muslim Mysticism
بەاڵم  دادەنرێت،  دیكیۆمێنتاری  ناوزازە و  قەشەنگ و 

دانەر زۆر لە كاریگەری هیندۆسیدا ڕۆچووە.
 - سەرچاوەی سەرەكین بۆ پەرتووكەكانی كلیل و 

دیمنەی عەرەبی )وەرگێری عەرەبی(ـیەكە.
 Fertz:بڕوانە گرفتە،  لەم  ئاگاداربوون  بۆ   -   
 Meire Ein Wichteger Hand schriften

)1967( ,fundzur sufik
أبلیس(ـی  )تلبیس  پەرتووكی  بڕوانینە  دەبێت   -   
لەژێر  مارغولیۆس  س.  د.  دواتر  كە  ئەلجەوزی،  ئیبن 
وەریگێڕاوەو،   The Devil›s Delusion نێونیشانی 
سۆفییە  سەر  دەكاتە  سەخت  هێرشێكی  تیایدا  كە 

جیهانی  جەنگی  لەدوای  چەشن  بەهەما  نەخۆشەكان، 
گرنگ  فارسی  عەرەبيی  و  بەرهەمی  كۆمەڵێ  دووەم 
تێڕوانینی  چەندین  نووسران  و  تەسەووف  دەربارەی 
بەرهەمە  ئەو  نێوەندی  لە  خستەبەرچاو،  نوێی 
نووسران،  سۆفیزم  دەقی  دەربارەی  فەلسەفییانەی 

پێویستە ئاماژە بە چەند پەرتووكێك بكەین: 
 J. Pederson: Muhammedask Mystik 

)1923(
Reading from the Mystics of Islam, 

Margret Smith: The sufi Path of Love 
)1931(, )1950(

M. M. Moreno: Antoloia della Mistica 
Arabo-Persiana 91951(

E. Dermenghem: Vies des saints 
musumans )1942( 

V. V aeca, Vite e detti di sannti 
Musulmans )1924(  
كە وەرگێڕانی كتێبەكەی پێشەوا شەعرانییە بەنێوی 
))األنوار القدسیة فی معرفة قواعد الصرفیة(( )و. عەرەبی(
 Schimmel: Glrten der Erkenntnis  .A

 )1982(
دواتر هەموو توێژینەوەیه ك لە شوێنی خۆی باسی 

لێوە دەكرێت.
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سەرچاوەی 

پێكەوەژیان لە كوردستان

ن و ئاییندار
لە نێوان ئایی

عهبدولخالق
مەسعود

س له  ماتماتيك/
ى به كالۆريۆ

وغ، بڕوانامه 
ى 1957 بنارى قه ره چ

له دايكبوو

سته ر له  فه لسه فه ى زاسته  سياسييه كان/  زانكۆى 
زانكۆى سلێمانى، ما

باڵوكراوه ى  توێژينه وه ى  ژماره يه ك  و  )14(كتێب  به ريتانى،  جيهانى 

هه يه  ، خاوه ن ئيمتيازى ده زگاى ستانده ر.  
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پیكەوە ژیانی ڕەنگە جیاجیاكان لە نەژاد و ئاین 
و مەزهەب بووه تە فاكتەرێكی بەهێزی مەدەنیەت و 
ئاخۆ  پەیدابووە  زۆر  دەمەتەقییەكی  گەشەسەندن، 
كام مەدرەسە هۆكاری پێكەوە ژیانن و كامەشيان 
كوردستانیش  بۆ  بابەتە  ئەو  تێكدانە،  سەرچاوەی 
زۆر گرنگە، چونكە لە چەند الیەكەوە هەوڵی تیكدان 
هەیە، ناحەزان پێیان خۆشە كۆمەڵگەی كوردستان 
لە ناكۆكيی و نائارامی بێت تابڵێن ئەوانە حوكمی 
بەهێز  تەقەالیەكی  ناوخۆش  لە  پێناكرێت،  خۆیان 
هەیە بەرپرسیارێتی پیكەوەنەژیان بخاتە ئەستۆی 
مەدرەسە  لەو  سود  نەتوانین  وابكەن  ئاین، 
گەندەڵی  پرۆسەی  بۆئەوەی  وەرگیرێت  گرنگە 
لەكاتێكدا  درێژببێتەوە،  تەمەنی  بێسەروبەری  و 
و  مەسیحيی  و  ئیسالم  وادەبینین  كوردستان  لە 
یەهودی –شیعە و سوننە و كاكەیی و ئێزیدی –
كورد و توركمان و ئاشووری پێكەوەژیاون هه تا 
ئێستا، ئەوە الیەنە سیاسيیە عەلمانیيەكانن پێكەوە 
ناحەوێنەوە، پێمان باشه  ئەم بابەتە بە قووڵتر ڕاڤە 

بكەین.

پێكەوەژیانلەگەردوون:
هەر  داناوە  سرووشتی  یاساكانی  ئەوەی 
داڕشتووە،  كۆمەڵگەی  یاساكانی  هەمانیشە 
پێی  دووەمیان  یاسا(،  )امر  وتراوە  پێی  یەكەمیان 
سەرچاوەن،   یەك  هەردووكیان  )ئاین(،  وتراوە 
لە  دەستپێبكەین  گەردوونه وه   لە  واباشە  بۆیە 
ڕوانگەیەكی فه لسه فيی و زانستی كە زۆر فراوان تر 
دەڕوانێتە پرسە بااڵكان لە فقهو تایفە و مەزهەب،  
و  مرۆڤ  و  گەردوون  نێو  دەچینە  ڕوانگەوە  لەو 

كۆمەڵگە و كۆمەڵگەی كوردستان. 
لە دەقە ئاینیيەكان باسی هەماهەنگی پارچەكانی 
گەردوون كراوە، لە قورئان )َما تََرى ِف َخلِْق الرَّْحَمِن ِمْن 
تََفاُوٍت(،  بەاڵم لەو سەردەمە زیاتر)كیپلەر( وتی ئەو 

گەردوونەی ئێمە بە سستەمی سازان بەڕێوەدەچێت  
هەمووی لەگەڵ هەمووی سازاوە نەك ناكۆك، هەر 

دووری  نێوان  كیپلەر)پەیوەندی  سێیەمی  یاسای 
)سازانە  بەناوی  ناوەند(  لە  ئەستێرە  خێرایی  و 
harmonie(، بۆیەش لەالی زانایان )لەوانە نیوتن( 
كاروبار و سازانی گەردوون وەك كاری  كاتژمێر 
تر  ئەوەی  پارچەیەك  و  بەش  هەر  وەسفكراوە، 
تەواو دەكات،  نەك ڕێگريی و ناكۆكی، جیاوازی 
لە  كۆمەڵگە  لە  ئەوەیە  سیاسی  سازانی  لەگەڵ 
نێوان چەند سەركردەیەك دێتەديی و پێكدێ ، ئەوە 
گەردوونیيە  سازانی  هەرچی  دەدا،  سازان  مانای 
سازان  نەك  هەڵگرێ   هەماهەنگی  مانای  ڕەنگە 
پێكەوەژیان(خەستترن،  )چەمكی  لە  هەردووكیان 
چونكە لە بوونەوەر لەالیەن چەند خوایەك سازان 
دابەشبكەن،  بوونەوەر  و  گەردوون  و  نەكراوە 
بەڵكو یەك خوا ئەو سازانەی لە نێوان بەشەكانی 
)موسوعەی  وەك  كردووە،  هەماهەنگ  گەردوون 
لەگەڵ  سرووشت  بەشێكی  هیچ  دەڵێت:  الالند( 
بەوشێوە  نابێت،   و  نەبووە  ناكۆك  تر  بەشەكانی 
ئەو بوونەوەرە بریتی نیيە لە فەوزای سەرتاسەری، 
لە كاری عەبەسی و بێ ئامانج، بەڵكو هەماهەنگی 
و  مەبەست  هێنانەدی   بۆ  هەیە  سەرتاسەری 
پێنجەمی  ئەكزیۆمی  هەروەك  گەورەكان،  پەیامە 
 )Consistenc ئیكلیدس بەناوی )مبدأ عدم التناقظ
هاتووە، هه ندێ جاريش پێى دەڵێن )یاسای گشتی 
 Law of Non-Contradiction هەماهەنگی/ 
هەرچی   ،)  / Loi de Non-Contradiction
و  هیگڵ  ئەویش  پێش  لە  و  ماركسیيە  بۆچوونی 
چەند فەیلەسوفێكی تریش پێیانوابوو بوونەوەر و 
سرووشت تیكڕای لە ناكۆكی تونددان،  سستەمی 

تێدا نيیە زیاتر عەبەسيیە.
التناقظ( ڕەنگە ئەرستۆ كە چۆن بنەمای )عدم 
ی بۆ گەردوون و سروشت داڕشتووە، هەرئەویش 
سازان  سیاسەتی  لە  بیری  هەمووان  پێش  لە 
نەك  پەڕەگيری،  بۆ  چارەسه ر  وەك  كردبێتەوە 
هەر بۆ سیاسەت بۆ دەوڵەمەنديی و هەژاری  بۆ 
ئایين و  تا دەگاتە  تایبەتی وگشتی...  بەرژەوەندی 
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سیاسەت و پێكەوەژیان و زۆرایەتيی و كەمایەتی. 
بووه تە سەرچاوەی  ئایين  و  یاسا  بەوشێوەیە 
گەردوون،   پارچەكانی  هەماهەنگی  و  پێكەوەژیان 
مەجه ڕەكان لەگەڵ یەكتر، ئەستێرە و هەسارەكان 
البيضاء(  وثقوب  السوداء  )ثقوب  یەكتری،  لەگەڵ 
لەگەڵ یەكتر و لەگەڵ ئەوانی تریش..هەموو لەگەڵ 
هەموو لە هەماهەنگن بۆ جێبەجێ كردنی ئەركێكی 
بۆ  بكەن  فەراهەم  زەويیەك  ئەویش  سەرشانیان 

ژیانی مرۆڤ بە ئارامی. 
جیهانی  بە  مرۆڤیش  مادام  شێوە  بەهەمان 
بچووك وەسفكراوە دەبینین ئەو هەماهەنگيیەی لە 
گەردوون بەدی دەكرێت لە ناخی مرۆڤیش بەدی 
دەكرێت، لە نێوان هەموو لەگەڵ هەموو، بەتایبەتی 
تر لە نێوان ڕۆح و عەقڵ و نەفس و دڵ و میترە،..
جیهانێكە،  هەریەكە  ئاڵۆزن،  و  وورد  زۆر  ئەوانە 
یەكتر  و  هەماهەنگی  بە  دروستكراوە  وا  كەچی 

تەواوكردن.
هەردوو  لە  بوو  پێكەوەژیان  كورتی  بە  ئەوە 
لە  بوو  پێكەوەژیان  گەورە،   و  بچووك  جیهانی 

ئاسمان، بزانین پێكەوەژیان لەسەر زەوی چۆنە؟

پێكەوەنەژیانلەسەرزەوی
لە  بریتيیە  مرۆڤایەتی  مێژووی  زۆری  بەشی 
پێكەوەنەژیان،  زانایان تاڕادەیەكی زۆر بە سلبی 
سەیری ڕووداوەكانی مێژوو دەكەن، ماركسیيەكان 
هەژمار  چینەكان  ملمالنێی  مێژووی  بە  مێژوو 
دەكەن، ڕەواییەكیش بە جەنگ و ملمالنێ دەدەن،  
تا ئەو ڕادەیە ڤۆڵتێر وەسفی مێژوو بە )مێژووی 
تاوانەكانی مرۆڤ(دەكا، )ئەریش فرۆم(یش هاوڕایە 
عەقاڵنیيە  فەرهەنگی  گۆڕی  مێژوو  دەڵێت:  و 
مەزنەكانە،  ئەگەر كەمێك زیادەڕەوی تێدا بێت، بەاڵم 
بێهیزی  بەهێز  ئەوەیە  ئەویش  تێدایە،  ڕاستیيەكی 
چەوساندۆتەوە، با لە تاوانە بچووكەكان بگەڕێین 
مێژوودا  لە  ئەوەی  بكەین،  جینۆسایدەكان  باسی 
گەورەترینیان  كردووە  تۆماری  مێژوو  و  ڕوونە 

ته یمورى لەنگ لە ساڵی 1387ز )70000( خەڵكی 
ئەسفەهانی كوشت، بە كەللە سەرەكەیان منارەی 
لێ  قووچەكی گەورەی  لە ڕەحا  بوو،  دروستكرد 
دروستكردبوو، لە ساڵى 1398ز لە دلهیش80000 
و30000  كرد  بەغدا  لە  واشی   1401 لە  كوشت، 
كوشتنی  بە  كوشتارگەكەی  خۆی  بەدەستی 
خەلیفە كردەوە، لە ئەوروپاش زۆرجار ڕوویداوە، 
فه ڕه نسی  چوارەمی  لویسی   12 سەدەی  لە 
)ڤیرتی(بسوتێنن،  فەرمانیدا هەموو خەڵكی شاری 
دیلی مسوڵمانی كوشت،  یەكجار 300  بە  ناپلیۆن 
و  كوشت  جه زائير  لە  هەزارانیان  فه ڕه نسیيەكان 
بە )واڵتی ملیۆن شەهید( بەناوبانگە، لە زۆر الی 
تری ئەفریقا تەنها لە كۆنگۆ زیاتر لە 4 ملیۆنیان 
سەدەی  لە  ئەوروپیەكان  دەستی  لەسەر  لێكوژرا 
پاپا پیۆسی پێنجەم فەرمانیدا هەموو خەڵكی   ،19
سەرببڕێن  بوون(  ملیۆن   3 نزیكە  )كە  پۆڵه ندا 
ساڵی  لە  پرۆتستان،  مەزهەبی  وەرگرتنی  بەهۆی 
1945 ئەمریكیيەكان بە چەند چركەیەك 80000 لە 
هیرۆشیما و ناكازاكی كوشت، حكومەتی عێراق لە 
منداڵی  و  ژن  هاواڵتی  )سەدام(50000  سەردەمی 
لە ساڵی  لە هەڵەبجە كوشت،  بە چەند چركەیەك 
 8000 بۆسنە سڕبەكان  سرێبرينیتشای  لە   1995
جینۆساید  وا  ئێستاشدا  له   كوشت،  مسوڵمانیان 
لە بۆرما دژ بە مسوڵمانانی بەردەوامە، دەتوانین 
بڵێین لەو سەردەمە جینۆساید لە زۆربەی واڵتان 
بە  ئەرمەن-كە  جینۆسایدی  لەوانە:  ڕوویداوە، 
هەژمار  فەرمی  جینۆسایدی  پرۆسەی  یەكەم 
فه ڵه ستین،  كەمبۆدیا،  هۆلۆكۆست،  دەكریت، 
ڕەسەنەكان،   ئەمریكيیە  ئۆكرانیا،  یابان،  چین، 
كۆسۆڤۆ،  كرواتیا،  بۆسنە،   چیچان،  كوردستان، 
و  ئەفریقی  واڵتی  ڕواندا...زۆر  بۆڕندی،  دارفۆر، 

ئاسیاوی تر.
دروشمی  جیهانی  يه كه مى  جەنگی  لەگەڵ 
سەركەوتن(ڕێیپێدان  لەپێناو  ئامرازێك  )هەموو 
بەكاری  دەشكێنی  میللەت  و  سوپا  چاوی  چی 
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ئەڵمانیا دەچووە هەر واڵتێك  بەیەكتر،  بهێنن دژ 
كاری وایدەكرد، ڕووسیا وای دەكرد، عوسمانیش 
جاريش  هه ندێ  و  ئەرمەن  بەرامبەر  وایكرد 
بەرامبەر  كورد و عەرەبیش، ئەو پانتاییە گەلێك 
جار دینداریشی گرتۆتەوە، بەاڵم بە هیچ جۆرێك 
خراپترین  لە  نەبووە،  ڕاستەقینە  ئايينی  شەڕی 
بەواتایەكی  یان  بەكارهاتووە،  ئایین  دۆخیدا 
ئایینی  و  تێوەگالبێت  ئاینداریش  دەكرێت  تر 
بەرپرسیار  ئایین  خودی  به اڵم  بەكارهێنابێت، 
مێژووی  لێكجیان.  ئاییندار  و  ئایین  مادام  نیە 
یەكتر  قڕكردنی  لە  پڕە  مسوڵمانان  دەسەاڵتی 
بەتایبەت لە سەردەمی ئەمەوی، هه ندێك جاریش 
ئەو  بۆ  كردووە  ئاینیيان  زانای  فتوای  پاڵپشتی 
بكوژرێ ،  خەلیفەكان  برای  دراوە  فتوا  مەبەستە، 
لەسه ر  هەڕەشە  و  كێشە  ببنە  ترساون  چونكه  
فاتیح(  )محه مه د  سەردەمی  لە  لەوانە  دەسەاڵت، 
ئەو فتوایە دراوە)1(،  پاڵپشت بەو فتوایانە سەرنج 
-1389( األول  بايزيد  )قتل  كارەساتانە:  ئەو  بدە 
1403( أخاه األصغر وابنه فى سبيل ذلك، ومحمد 
ومراد  األربعة،  أخوته  قتل   )1421-1403( األول 
ومحمد  وعمه،  أخاه  قتل   )1451-1421( الثاني 
وسليم  الرضيع،  أخاه  قتل   )1411-1450( الثاني 
باوز )1512-1520( قتل خمسة من أوالد أخوانه 
قتل   )1566-1520( القانوني  وسليمان  وأخوين، 
زوجته،  بدسيسة  أحفاده  وبعض  أوالده  بعض 
الخمسة،  اخوانه  قتل  الثالث )1595-1574(  ومراد 
ومحمد الثالث )1596-1603( قتل )19( أخا له خنقا 
قتل   )1622-1618( الثاني  وعثمان  أبيه،  دفن  قبل 

أخاه.. وبعضهم خلع وقتل..)2(.
ئاوا كاردانەوەی توندیان هەبووە بۆ پارێزگاری 
و  نەتەوەگەری  لەسەر  ئەوەندە  ئەگینا  تەخت،  لە 
مەزهەب و ئایين توندوتیژی نەدەبوو، تەنانەت لە 
دەستوری عوسمانی )مەشروتیيە(كە پێكهاتبوو لە 
ناوی  وشەش  بەیەك  وشە   4368 و  ماددە   119

توركی تیا نەهاتووە)3(.

لەكوردستان:
 پێش سەدەی بیستەم چەوساندنەوە هەبووە، 
ئەندازە  بەو  نەتەوەیی  چەوساندنەوەی  بەاڵم 
نەبووە، ڕەنگە كورد ستەمی لێكرابێت، تااڵنكرابێ  
لە عەرەب  لێكرابێت، كوردیش وای  و كوشتاری 
و خەڵكی تر كردووە، هەریەكە خۆبەخۆش وایان 
لێككردوە، خەڵكی دیكەش وای بەسەر هاتووە، لە 
كتێبە مێژوویيەكانی )طبرى وابن كثير ومقدسی..( 
باسی پەالماری كورد كراوە بۆ سەر خەڵكی تر، 
كوردی  دەسەاڵتی  باسی  االعیان(  وفیات  )ج8  لە 
 2000 كورد  شەڕێكدا  لە  دەڵێت:   و  تێدایە  زۆر 
كردووه ،   ئەنفال  فارس  و  عه رب  لە  ئافرەتیان 
واهاتووە: )في هذه المدة استولى على بغداد الزعيم 
لكن  1527م،  سنة  بك  على  ذوالفقاربن  الكوردي 
 ،1633 سنة  في  وطردوا  فارس  عادوا  ذلك  بعد 
و  پاشا  عه بدولڕه حمان  و  زولفه قار  لە  هەریەكە 
بەغداد  تر  جاری  چەند  و  كۆرە  پاشای  محه مه د 
لەالیەن كورده وه  داگیركراوە...، تەنانەت لە كتێبە 
غبر  من  خبر  فی  ئیسالمیيەكان)العبر  مێژوویی 
جارێكیان  دەكات   لەوە  باس  ج1(  الذهبی  -اإلمام 
گەلە دزێكی كورد هيچیان دەستنەكەوت لە ڕێگری 
بەغدادیان داگیركردووه ، لە ناوخۆی كوردستانیش 
گەلێك جار پەالماری یەكتریانداوە، به اڵم هەموو 
ئەوانە زیاتر شەڕى دەسەاڵتی سیاسيی و خێڵەكی 
خودی  نەك  هەڵساون  پێى  مرۆڤەكان  بووە،  
ئایين، زۆربەشی ئەو جۆرە مرۆڤانەی دەسەاڵتی 

سیاسيیان هەبووە یان سەر بەوان بوون. 
و  پێكەوەژیان  بەگشتی  ئەوانەش  سه رەڕای 
میرنشینەكان  سەردەمی  لە  هەبووە،  مەدەنیەت 
لێیان  بوون  هاواڵتی  ئیسالمی  شەریعەتی  بەپێی 
لە  ئاینەكان  پێكەوەژیانی  بوو،   ڕۆژ   15 ماوەی 
فەرهەنگە  لە  بەناوبانگە  كوردەواری  كۆمەڵگەی 
ویالیەتی  نێوبژی  )لیژنەی  تەنانەت  جهانیيەكان 
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موسڵ( پێكەوەژیانی لە كوردستان بە زۆر ئەرێنی 
هەڵسەنگاندووە)4(.

كاهینێكی گەڕیدە هاتبووە كوردستان سەرسام 
لە  كوردستانیيەكان  نێوان  تەباییەی  بەو  بوو 
بەناوی)مهد  نوسیبوو  كتێبێكی  جیاجیاكان  ئاینە 
تیایدا  كوردستان(،  شرق  فی  الحیاە  ـ  البشریە 
بۆرۆ(ی  بە)برایان  بارزانی  عه بدولسه المى  شێخ 
ناوزەد  نه سرانى  شێخ  بە  چواندبوو،   ئیرلەندای 
دەكرا، ماڵی مه سیحی زیاتر پارێزراو بووه)5( ، شێخ 
بیانیيەكان  نه هری جێی سەرسامی  عوبه يدوڵاڵى 
 26 ژمارەكانی)  )كوردستان(  ڕۆژنامەی  بووە، 
و 72   ی 3/4/ 1901 ( شانازی بەوە كردووە 
كوردستانی  كۆنگرەی  لە  عوبه يدوڵاڵ  شيخ  كە 
1880 ڕەتیكردۆتەوە كورد بەشداری شه ڕ دژ بە 
نامسوڵمان لە ناوچەكە بكات و، گووتویه تی: ئێمە 
نابینە ئامراز بەدەست كەسه وه  بۆ تاوان و زوڵم، 
مەسیحيی و یەهوديی و توركمان ماڵ و موڵكیان 
لە دەرەوەی شار هەبووە، واتە ئەوەندە پێویستیان 
بە پۆلیس و یاسا نەبووە بۆ پارێزگاری لە خۆیان، 
كۆمەڵگەی كوردی خۆی كەفیلی پێكەوەژیان بووە، 

له كاتێكدا لە ناوچەكانی دەوروبەر وانەبووە.
ڕەگەزەكانیش  پێكەوەژیانی  لەبارەی 
گەڕیدە  لە  بااڵبووە  كوردی  ئافرەتی  دۆخی 
بووە،  بەرجەستە  ڕاستیيە  ئەو  دەرەكيیەكانیش 
چاو  لە  كورد  ئافرەتی  دەڵێت:   ڕیچ(  )كلۆدیس 
زۆر  ئێرانیش  و  عەرەب  و  تورك  ئافرەتانی 
سەربەخۆیی  و  یەكسانيی  جۆرە  و  بووە  باشتر 
و دەسەاڵتیان هەبووە، هەروەها لە بەڵگەنامەكانی 
متعصبین... غیر  )...الكرد  واهاتووە:  به ریتانیش 
النسا ء... الحقوق  العرب  من  اكثر  الكرد  یعطی 
یرأسن  النسا ء  كانت  الخاصە  المجالس  فی  حتی 
موڵكی  خاوەن  ئافرەت  تەنانەت  االجتماعات..(، 
تایبەتی خۆیان بوون بەناوی )شكارەت( لە بادینی 

هەموو  ئینجا  شكارتە،   بەناوی  سۆرانی  لە  و 
تاكێك بەرپرسیارێتی و پاسەوانی سامانی گشتی 
لەئەستۆ بوو، بۆیە بێ  ئەوەی پۆلیس هەبێ  ماڵ 
پاراستراویش  بوو  گۆڕە  لەو  خەڵكی  سامانی  و 
بۆ  نەكرابۆوە  چڕ  دەسەاڵت  ئێستا  وەك  بوو، 
كارێك  هەموو  و  ناشایستە  كه مى  خەڵكێكی 
سەردەمه دا  لەو  تەنانەت  بیكات،   حكومەت  هەر 
خوێندنیش مەدەنی بوو لە شار و الدێكان لە سەر 
زەكات و خێری خەڵكی بەڕێوە دەچوو، تەنانەت 
تر  گەشەسەندوو  ئێستا  لە  ژینگەش  پارێزگاری 
بوو بێئەوەی وەزارەتیشی هەبێت، هەموو خەڵكی 
خۆی لە پیسكردنی ئاو،  سووتاندن،  ڕاوی ئاژەڵ 
لە ساتی زاووزێ ، چاندنی دارو دروخت...هەموو 
ئەوانە بەشێك بووە لە باوەڕی ئاینی )النظافە من 
اإلیمان( له گه ڵ زۆر باسی تر كە لێرە مەودا نیيە 

باسی بكەین.
كوردستان  لە  پێكەوەژیان  بەڵگەی  باشترین 
هەموو جۆرە ڕەنگ و دەنگێكی جیا لە كوردستان 
ماون،  توركمان لە هەموو عێراق هەبوو، ئەگەر 
لەو  تەنها  دەبینین  سەرنجبدەین  بەوردی  ئيستا 
ناوچانە ماون كە كوردستانین، ئەوە لەكاتێدكا بووە 
كە وەسفی توركمان لەالی نوسەر و گەڕیدەكان 
بە خراپی هاتووە،  یاقوت حموی لە)معجم البلدان 
ج1-اقلیم السبع( دەڵێت: تورك وەك دڕندە بووە 

بە)وحش الجبال( وەسفیان دەكات.
كۆنگرەی  لە  فرنسا  سەرۆكی  كلیمانسۆری 
ئاشتی باسی لەوە كرد كە تورك )نقص الكفا ئه (ی 
هەیە و ناتوانێت  میللەتی تری لەژێردەستدابێ ، ئەوە 
بووە بنچینەی یاسایی ڕێكەوتنی سیڤەر بەتایبەتی 
ڕاپۆرتی  لە  ڕێكەوتننامه یە.  ئەو  مادەی)132(ی 
ویالیەتی  ناوچەی  توركمانی  موسڵیش  ویالیەتی 
لە  دەكات،  باس  العباسیە(  )مرتزقە  بە  موسڵ 
شوێنێكی تر دەڵێت:  لەنێو عوسمانیدا كە ناوی تورك 
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حوكمەكە  كە  عوسمانیش  سەردەمی  لە  تەنانەت 
توركی بووە كەچی هەر ناوی تورك هاتبێ  هاوتای 
لەناو  توركمان  بۆیە  بووە،  ئیدراك(  )اعراب-بێ 
عەرەب توێنرانەوە، كەچی لە كوردستان هەرماون 

و شانازی بەبوونی خۆیانه وه  دەكەن.
پیكەوە  پێكەوەژیانە  لەو  جگە  كوردستان  لە 
نەبووە،  واڵتان  زۆربەی  لە  هەبووە  تر  ژیانێكی 
تایفی،  شیعە  و  مەزهەبيی  پیكەوەژیانی  ئەویش 
و سوننە، كاكەیی و حەقە، ئێزیديی و عەله وی...، 
ڕەنگە لە هەموویان قورستر نێوان شیعە و سوننە 
كەچی  قڕكردووە،  یەكتریان  مێژوودا  لە  كە  بێت 
ئەو  دەبینرێن،  ئاسایی  بە  زۆر  كوردستان  لە 
تیڕوانینە وایكردوە سەركردەكانی كوردیش له گه ڵ 
پەیوەنديی  دەوروبەر  شیعەی  سەركردەكانی 
سااڵنی  دەوری  لە  هەبێت،  باشیان  هاریكاری  و 
شیرازی(  محمد  )ا.  له گه ڵ  محمود  شیخ  بیست 
له گه ڵ  به كر صدقی   1930 سااڵنی  لە  ئەو  دوای 
)ا. محمد كاشف الغطا(، دواتر لە شەستەكان مه ال 
مستەفا له گه ڵ موحسين ئه لحه كیم،  دوای ئەوان 
له گه ڵ محه مه د  بارزانى(  )مام جه الل و مه سعود 
باقر سه در و نەوەی ئال حەكیم،  دوای ئەوانەش 
یەكەمجار عه لی سیستانی  بۆ  بەدواوە  كە 2003 

بەفتوایەك الری نەبوونی لە فیدراڵی دەربڕی..
پێكەوەژیان و جینۆساید، كورد لەو هاوكێشەدا:
ناوچەكە جەنگ  لە  پێكەوەنەژیان  ئەنجامی  لە 
و ناكۆكی زۆر ڕوويداوه ، دەكرێ بڵێین ئەوەیان 
كار  كە  به اڵم  نەبووە،  شاز  زۆر  مێژوودا  لە 
گەیشتە جینۆساید و یەكتر قڕكردن ئەوە ترۆپكی 
پێكەوەنەژیانە، دوو نمونە هەیە جێی هەڵوەستەن، 
كیمیاويی(،  یەكەمیان دژی كورد كراوە)ئەنفال و 
ئەرمەن،  دژی  كردوویتی  كورد  گوایە  دووەمیان 

لەسەر هەردووكیان دەوەستێن:

یەكەم/نمونەجینۆسایدیدژیكورد:
مێژوونووسانی كۆن شانازيیان بەنوسینەوەی 
كوشتاری زۆر كردووە، بۆیە دەبێت بە گومانەوە 
لەوانە  بخوێنینەوە،  مێژوویی  ڕووداوی  هەندێ 
لە  بەنمونە  كامل..  تەبەری،  واقدی،  نامەكانی 
بڕیاڕێكی جینۆساید  لە  باس  نهایە(  و  ج16)بدایە 
بە  دژ  دەرچووە  ئەمەوی  سەردەمی  لە  دەكات 
كورد:..)وفیها استعمل الحجاج علی فارس محمد بن 
القاسم الثقفی، وأمره بقتل االكراد(، نازانرێ چەندە 
بۆ  ڕاستە هەرچی كورد بێت و ئەمری كوشتنی 

دەرچووبێت.
پرسی  دیارە  نوێ  سەردەمی  لە  به اڵم 
و  عوسمانی  ڕووخانی  دوای  لە  كورد  قڕكردنی 
دروستبوونی  دوای  لە  دێت،  سێكیوالر  هاتنی 
دەوڵەتی توركیا بۆ یەكەم جار كه مال ئەتاتورك 
الوی  )خەربووت(400  لە  تەنها  هەڵسا  پێی 
دێیەكانی  و  مزگەوت  و  تەكیە  ئینجا  لەسێدارەدا، 
وێرانكرد، نوره دین پاشای سەركردەی سەربازی 
ئەتاتورك هەمان دەوری عه لی حسه ين مه جیدی 
و  تااڵن كردوون  ماڵیان  منداڵ و  بینی، و ژن و 
ئافرەتانیان بەتااڵنبردووە... هەتا گازی ژهراویش 
بەكارهاتووە، هەروەك لە )ژ: 1083(ی ڕۆژنامەی 
لە  13/ئەیلول/1938  kr- oglu(لە  )كورئۆغڵۆ: 

ئەستەمبوڵ باڵوكرایەوە...)6(
بێت  بەس  ئەوەندە  ڕەنگە  عێراقیشدا  لە 
هەڵوێستێكی خودی سەدام حسه ین باڵوبكەینەوە 
بزانرێ  چ جۆرە ئایدیۆلۆجیایەكی هەڵگرتووە دژ 
بە غەیرە عه ره بی عێراق، )اجتثوا من أرض العراق 
لكی ال یدنسوا تربە العراق وال یدنسوا هواء العراق 
دماءهم  تمتزج  عندما  العراقی  الدم  یدنسوا  وال 
الثورە  أجتثتهم  وهكذا  بالتزاوج..  العراقیین  بدما ء 
الصافی  العراقی  وتبقی  تنهیهم  لكی  الجذور  من 
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مرفوع  الذل  یقبل  ال  الذی  الشریف  الوطنی  ااڵبی 
شیوخا  ونسا ء..  وابدا....اطفاال  دائما  یبقی  الجبین 
حسین.... صدام   -) أخری....  اعمار  ومن  ورجاال 

جريدة الثورة 1981/2/16.
نمونەی هەرە زەقی  ئەنفالی كورد  نمونەی    
)پێكەوە  بۆ  ئاینیە  )پێكەوەژیانی(  بەكارهێنانی 
بەسەر  فڕی  هەڵساوە  پێی  حيزبێك  نەژیان(، 
ئاینەوە نیيە، حيزبی بەعس حزبێكە لە ڕیزی فاشی 
ترسناكی  ئاڵۆزی  ئایدۆلۆژیایەكی  بوو،   نازی  و 
نەتەوەگەری  شۆڤێنیەتی  لە:  پێكهاتبوو  هەبوو، 
میكاڤیلی  ڕێبازی  كۆمەاڵیەتی(،  الیەنی  )وەك 
تاكڕەوی  و  دیكتاتۆريی  سیاسی(،  )الیەنی  وەك 
وەك )الیەنی دەسەاڵتی كارگێڕى(، سۆشیالیستی 
نیشتیمانی وەك )الیەنی بيروباوه ڕ(. زۆر دوورە 
عه ره ب  غەیرە  بۆ  خراپی   تێڕوانینی  ئایین،   لە 
حيزب  مه نهه جی  و  دەستور  ئاستی  گەیشتبووە 
بەعس  حيزبی  دەستوری  )15(ی  ماددە  لە 
الوحیدە  الرابطە  هی  القومیە  واهاتووە:)الرابطە 
القائمە فی الدولە العربیە التی تكفل االنسجام بین 
وتكافح  واحدە،  بوتقە  فی  وانصهارهم  المواطنین 
والقبلیە  والطائفیە  المذهبیە  العصبیات  سائر 
والعرقیە واالقلیمیە(.  لەبارەی دوورە ئاینیش كە لە 
ڕاپۆرتی سیاسی كۆنگرەی حيزبی بەعس هاتووە: 
)یعطوا الدعوە للوحدە العربیە مضمونا دیمقراطیا 
ناوی  كەچی  الدینیە(،  صبغە  عن  بعیدا  اشتراكیا 
سورەتێكی قورئانی كردۆتە گەورەترین تاوان و 
ئەنفالی پێكردووە،  یەكەم جار )كامل ساجت عزیز 
قائد الفیلق االول( له گه ڵ سوڵتان هاشم ئەو ناوەیان 
پیشنیازكردووە. بەگشی  بیرۆكەی ئەنفالی دژ بە 
كورد دەكرێ لە هەندێك سەرچاوەی فيقهی شاز 
جێی ببێتەوە-لە بابی فەزلی عەرەب و كه راهیەتی 
میللەتانی تر و مەزهەبی تر، به اڵم لە ئایین جێی 

نابێتەوە.

كورد  قڕكردنی  بڕیاڕی   1963 ساڵی  لە 
دەرچوو، لە هەڵمەتی یەكەمی ئەنفالی عه بدولسالم 
عارف و بەعسيیەكان و هێزی سوریا بە فەرمی 
هات یارمەتی عێراقیدا بەپێی مادەی)2(ی )معاهدە 
العربیە( الجامعە  دول  بین  المشترك  الدفاع 
بۆ  لەوێشەوە  مۆركرابوو،    1950/4/13 لە  كە 
هاوپەیمانیيەكی سەربازی نێوان سوریا و عێراق 
پسپۆرانی  بوو)7(،  1963/10/8بەسترا  لە  كە 
فڕۆكەوانانی  و  جەزائیريی  پارتیزانی  شەڕی 
یارمەتی  پاكستانیش  و  هينديی  هێزی  و  یەمەن 
عێراقیاندا)8(، تاگەیشتە قۆناغی مەترسی لە ساڵی 
كۆماری  سەرۆك  عارفى  عه بدولسالم   1964
كۆكردەوە  عه ره بی  زۆری  زانایەكی  ئەوكات 
و  ئەنفال  فتوای  بۆ  هات  ئەزهەریش  شێخی 
قڕكردنی كورد)یان ئەوەی پێی دەوترێ  ڕەشبگیر(، 
كۆنگرەیەكی ئیسالمی ڕێكخست لە بەغدا بۆئەوەی 
بە فتوا كورد بەیاخی)مارق( هەژمار بكەن بەپێی 
َا َجزَاء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن اللََّه َوَرُسولَُه َويَْسَعْوَن ِف الَْرِض  ئایەتی: )إِنَّ
ْن ِخلٍف أَْو  َفَساًدا أَن يَُقتَّلُواْ أَْو يَُصلَُّبواْ أَْو تَُقطََّع أَيِْديِهْم َوأَْرُجلُُهم مِّ

َعَذاٌب  الِخرَِة  ِف  َولَُهْم  نَْيا  الدُّ ِف  ِخْزٌي  لَُهْم  َذلَِك  الَْرِض  ِمَن  يُنَفْوا 

َعِظيٌم(، لەوەوە لە 1965/7/5 فه توا بەناوبانگەكەی 

موحسين ئه لحه كیم )گەورە مەرجەعی شیعەكان( 
دەرچوو دژ بەو كۆنگرە و دژ بە شەڕی كورد،  
لەكاتێكدا  ئەوە  هەڵوەشایەوە،  كە  كۆنگرە  ئەو 
تەیاری  و  عه ره بەكان  عەلمانیيە  حيزبە  زۆربەی 
ڕێكخراوە  و  مه ده نيی  دەزگا  و  نەتەوەیی 
دیموكراسيیەكان و جاميعەی عه ره بيی و... لە دژی 
داگیركردن  الیەنگری  و  هەبووە  بەیانیان  كورد 
دەزگای  به اڵم  كردووە،   توندانەیان  سزا  ئەو  و 
ئاینيیە سەربەخۆكان بەالیەنى كەمەوە دژی كورد 
نەوەستان،  جگە لە هەندێك مەالی دروستكراوی 
تابيعی وەزارەتی ئەوقاف، ئەو دۆسیەیە لەوكاتی 
لەڕێی  پێكەوەنەژیان(  و  )جینۆساید  بەناوی 
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سۆڤیەت)ئەندرێ   یەكێتی  دەرەوەی  وه زیری 
گرۆمیكۆ( لە 1963/7/4 سكااڵنامەیەكی ئاڕاستەی 
كرد)ناوینان  توركیا  و  سوریا  و  ئێران  و  عێراق 

بەرەی ئیمپریالیزمی-سەنتۆ()9(. 
له گه ڵ هاتنەوەیان حيزبی بەعس بەرنامەكەی 
ڕانەگرت دەستیكرد بە بەكارهینانی چەكی كیمیای 
دژ بە بزووتنەوەی كورد،  بەناوی )العتاد الخاص(، 
ئەو بەڵگەنامانەی لەبەردەستایە واپێدەچێت یەكەم 
كیمیاوی   بەكارهینانی چەكی  بە  ڕاوێژ سەبارەت 
مۆری  بە  كۆماربێ  سەرۆكایەتی  نوسراوێكی 
 /  808  / ج2   /  7 ژ:  (بە  حمادی  یوسف  )حامد 
دەقەكەی  هەڵگرتووە   1987/3/12 بەرواری  كه   
تدرس  بأن  القائد  الرئيس  السيد  أمر  واهاتووە: 
مديريتكم مع األختصاصيين توجيه ضربة مباغتة 
)لقواعد حرس خميني ضمن مقرات مخربي الفرع 
وامكانية  الخاص  بالعتاد  البارزاني(  لزمرة  األول 
الجوية،  القوة  التالية)  الوسائل  من  بأي  تنفيذها 

طيران الجيش،المدفعية(.
)مدیریه   نوسراوی  وەاڵمی  و  ڕاوێژ  دوای 
استخبارات  المرقم م1 / ش3 / ق2 / 6414 فی 
 / ج2   /7 ژ:  كۆماری   فەرمانێكی   )1987/3/18
)مدیریە  بۆ   1987/3/19 بەرواری  لە  كه    /  877
استخدام  بابەت/  العامە(.  العسكریە  االستخبارات 
)2-أ  للفقرە  )نشیركم  واهاتووە  الخاص،   العتاد 
وب( من كتابكم المرقم م1 / ش3 / ق2 / 6414 
المقترحین  علی  الموافقە  فی 1987/3/18. حصلت 
تاوتوێیە  لەو  هەفتەیەك  دوای  فیها(،   الواردین 
)صابر  استخبارات(-بەمۆری  )مدیریە  لەالیەن 
گورزی  یەكەم  ڕووی  دەكرێت   پیشنیاز  دوری( 
تاڵەبانی  خودی  بارەگای  بۆ  بگۆڕن  كیمیاوی 
ئەویش لە ڕێی نوسراوی ژ: ش3 /ق2 / 6885 فی 
1987/3/25 و ئەو شوێنە ستراتیژیانە دیاریكران 
شێخ   – توتمە-خەتی   – بالیسان  لە:  بریتیبوون 

وەسانان( لە نێوان خه لیفان و چوارقورنە.
به له كجاڕ  لە)ته كیە-و  دووەم  گورزی 
خاص(  )عتاد  جۆری  قه ره داغ،  لە  و-سێوسنان( 
كیمیاوی )سارین و خردل(…)بڕوانە: مەوسوعەی 

جودی بەرگی 2(
دوای كەمتر لە هەفتەیەك سەرۆكایەتی كۆمار 
دیاریكران،  ئەو شوێنانەی  بەلێدانی  دەبێت  ڕازی 
استخدام  )بابەت:  سەرۆكایەتی  فەرمانی  بەپێی 
ژ:  بەنوسراوی  الخاص«(  الكیمیاوی«  العتاد 
بەرواری 1987/3/29، صه دام  كه    /  965  /  953
نەخشەیەی  ئەو  سەر  ئیشرافی  خۆی  حسه ین 
دواتر  كرا  كوردستان  ئەنفالی  بەوشێوەیە  كرد، 
بەرپرسان دانیانپیادا ناو سزای خۆیان وەرگرت... 

بەكورتی  نمونەی هەرەزەقی پێكەوەنەژیانە.

دووەم:نموونەىجینۆسایدیئەرمەن
)ترۆپكیپێكەوەنەژیان(

ئەرمەنەكان  نیسان  24ى  لە  ساڵێك  هەموو 
كوشتارێك  یادی  و  دەبن  غەمبار  و  ڕەشپۆش 
 ،1915 ساڵی  لە  جینۆساید   بەناوی  دەكەنەوە 
كوشتاری ئەرمەنەكان یەكێكە لەو نمونانەى لەسەر 
بە  ئیتيحادوتەرەقی  دەسەاڵتی  و  تورك  دەستی 
جینۆسایدی ئەرمەنەكان ناوزەد دەكرێت، نزیكەی  
یەك ملیۆن قوربانی بووە  یان وەك لە گوتاری 
بەریتانی(  لۆرداتی  ئەنجومەنی  بۆ  )لۆردپرایس 
دەڵێت: 800000 كەس، تۆینبی دەڵێت دەوروبەری 
دەڵێن  ئەرمەنەكان  له   هه ندێك  كەس،    600000
دەڵێت   هەیە  توركیش  نوسەری  بووە،  2ملیۆن 
ئەوكات  ئامارەكانی  بووه .   18000كەس  تەنها 
)4(مليۆن  به   ئەرمەنی  دانیشتوانی  ژمارەی 
نیوەی  جیهان(،  ئەرمەنه كانی  )كۆی  ده خه ماڵند 
لەژێر دەستی عوسمانی بوو، ملیۆن و نیوێكیشی 
زۆر  تەقەالیەكی  بوون...  ڕووسیا  ئەرمەنی  الی 
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خاوەنی  بكەنە  كورد  بۆئەوەی  هەیە  و  هەبووە 
ئەو تاوانە، هه ندێك جاریش نوسەر و سەركردەی 
لەو  بەشێك  بووەتە  و  واهەڵخەڵەتاوە  كورد 
تەقەالیە، ڕاستیيەكەشی ئەوەیە نەك ئایین تەنانەت 
دەستووری عوسمانیش لەو تاوانە بەرپرسیار نیيە، 
ئەگەر بەوردی سەرنجبدەینە دەستوری عوسمانی 
)كە  لە 119ماددە  پێكهاتووە  دەبینین  )مشروطیە( 
دەكاتە4368 وشە(، له وێدا بە هیچ شێوه يه ك ناوی 
كۆمه ڵه ى  بەرپرسیارە  ئەوەی  نەهاتووە،  تورك 
لێهاتەدی،  نوێی  توركیای  كە  ئیتيحادوتەرەقيیە، 
تەلعەت  ناوخۆ  وەزیری  بروسكەیەی  ئەو  بەپێی 
تیایدا   1915/11  /22 ڕۆژی  ژ:619ی  بە  پاشا 
فه رمانى كوشتنی هەموو ئەرمەنەكانی ڕۆژهەاڵتى 
داوە لە هەر شوێنێك بینران، ته نانه ت لە كێشەی 
یاداشتەكانی  ئاڵوگۆڕی  لە  و  موسڵ  والیەتی 
هەردووال  ئینینۆ  عصمت  و  كیرزن  لۆرد  نێوان 
بە ئاشكرا باسی هێزی سەربازی توركیا دەكەن 
نیە،  تێدا  كوردی  باسی  ئەرمەن،  كوشتاری  لە 
بەپێچەوانەوە ئەرمەن و مەسیحیيەكان هەاڵتوون 
دەستی  كە  خواروو  كوردييانه ی  ناوچە  ئه و  بۆ 

توركی پێنەگەیشتبوو)10(. 
بەشداری نەبوونی كورد)پیكەوەژیان(: گەلێك 
جار ناوی كورد و عەرەب و الس و ئەلبان و زۆر 
الی تر دێت كە بەشداربووبن، بەشداری ڕاستەقینە 
ئەوەیە بە فەرمی سەركردەكان فەرمانیان دابێت، 
كەچی وانەبووە..وەك لەم خااڵنەدا دەردەكەوێت :

 1909 ساڵی  لە  حەمیدييه   سوارەی   -1
ئيتيحادوته ره قی   دەستی  لەسەر  هەڵوەشایەوە 
خەفیفە  فەوجی  لە  جۆرێك  ئه وان  برى  لە 
لە  بەشدارییان  ئەوانە  لەوانەیە  دروستكران،  
هەروەك  كردبێت،  ئەرمەنەكان  بە  دژ  جەنگی 
دوای سەركەوتنی هاوپەیمانان كۆمەڵێك تاوانبار 
بەتاوانی  به ریتانیەكانه وە  لەالیەن  دەستگیركران 

جینۆسایدی ئەرمەن دوو كوردی تێدا بوو، )پرنچی 
زادە فەوزی( و )تیگرل بەگ زولفی بەگزادە(، لە 
دەستبەسەر  به ریتانی  كەمپێكی  لە   1919 ساڵی 
لەچوارچێوەی  دەستگیركردنە  ئەو  كرابوون، 
ڕۆشنبیری  و  نوسەر  كۆمەڵێك  دەستگیركردنی 
تورك كرا كە هاندەری ئەو تاوانە بوون، ئەو دوو 
دیاربەكر  نوێنەری  دەستگیركران  كە  كوردەی 
هەردووكیشیان  توركیادا،  پەرلەمانی  لە  بوون 
بوون،  كوردیش  خودی  گەورەی  هەرە  دوژمنی 
ئەوانە دوای ئەوەی ئازادكران لەالیەن به ریتانیاوە 
كه وتنه  شوێن عیسمه ت ئینینۆ بۆ كۆنگرەی لۆزان، 

كه  دژی كورد مۆركرا.
هێزەكانی  لەالی  و  ئەرمەنی  لەالی   -2
سەركردە  ناوی  لە  لیستێك  هاوپەیمانان 
ئەرمەن  جینۆسایدی  بە  سەبارەت  تاوانبارەكان 
بوو  كەس   )1397( ژمارەیان  باڵوكرایەوە، 
هەموویان لە ئیتحاديیەكان بوون، ئەنوەر پاشا و 
جەمال پاشا و تەڵعەت پاشا زۆر سەركردەی تریان 
تاشناقی  ڕیكخراوی  لەالیەن  تیرۆریان  فەرمانی 
بەپێچەوانەوە  كران،  دوایش  دەرچوو  ئەرمەنی 
هێزێكی زۆری كورد چوون بۆ داكۆكیكردن لەو 
ئەرمەنانەی گیانیان لە مەترسيدا بووە بەتایبەتی 
لە  بەشداری  كورد  كوردستانەوە،  باشووری  لە 
ڕزگاركردنی سه دان بنەماڵەی ئەرمەنیدا كردووە.

لە كوردستان بەباشی فەرمانی قڕكردنی    -3
لێ  ڕێگری  به ڵكو  نەدەكرا،  جێبه جێ  ئەرمەنی 
ئەنوەر  خەزووری  بەگی  جەودەت  بۆیە  دەكرا، 
پاشا چووه يه  وان و ئەو كارەساتانەی ئەوێی كرد 
و ئینجا گوازرایەوە بۆ مووش دواتر بۆ بەتلیس و 
دواتریش شام بۆئه وه ى لەوێش ئەو فەرمانانەی 
ئیتحاديیەكان بەباشی جێبەجێ  بكات. لە ڕاپۆرتیكی 
ڕۆژی 1908/9/30 )مستەر دیكسۆنی( كونسۆڵی 
بەریتانی بۆ)جیرالد لۆسەر(ی باڵێۆزی بەریتانی لە 
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ئەرمەن  دژایەتی  ئەوەی زۆر  دەڵێت:  ئەستەنبوڵ 
و  فەرمانبەر  چەند  ئەو  وان  شاری  لە  دەكات 

بەرپرسە توركانه ى ئیتحاديیەكانن)باشپۆزوخ(.
و  ئەرمەنی  تری  زۆری  بەڵگەنامەیەكی   -4
كوردەكان  كە  به وه ى  سه باره ت  هه ن،  ڕووسی 
زۆرى  ژماريه كى  ڕزگاركردنی  به هۆی  بوون 
شەڕ  تووشی  شوێن  زۆر  لە  تەنانەت  ئەرمەن، 
)لە  ئیتيحادوتەرەقی  هێزەكانی  له گه ڵ  بوون 

سەرچاوه كاندا بە عوسمانی ناوی بردوون()11(.
لێكرا  كوشتارەی  ئەو  ناوچەیەی  ئەو   -5
لەژێر دەستی ئيتيحادوته ره قی بوو،  ئەرمەنەكان 
هەاڵتن بەرەو ئەو ناوچە كورديیانەی دەسەاڵتی 
والیە  تقریر  نەبوو)بڕوانە:  تێدا  ئيتيحادوته ره قی 
الموصل، ص205(، لەوێ  حەوانەوە و تائێستاش 
ماون، بەڵگەی زیندووی تر ئەوەیە لە باشووری 
مەسیحی  و  ئەرمەنيی  تائێستاش  كە  كوردستان 
ته نگپێهه ڵچنينێك  هیچ  ڕووبەڕووی  هەیە 
نەبوونه تەوە، نەك لە شار بەڵكو لە گوندەكانیش 
خاوەن موڵك بوون هه تا ئێستاش، بە برادەرایەتی 
نێوان ئەرمەن و كورد وتراوە )كرییڤ(،  گۆرانی 

و الوكێكی زۆر هەیە وشەی كریڤۆی تێدایە.
جینۆسایدى  لە  بەشداری  كورد  ئەگەر   -6  
نێوانی  ڕێكەوتنەكانی  ئه وا  بكردايه   ئه رمه نه كاندا 
بزوتنەوەی  و  ئەرمەنی  تاشناقی  بزووتنەوەی 
)3( ماددەی  ڕوونتر  نەدەكرا،-  كورد  سیاسی 
خۆیبوون(ی  و  تاشناقی  ڕێكەوتنامەی  ی 
بە  كە  دەكات  تاوانبارانە  لەو  باس   1927/10/29
جینۆساید هەستاون، پەنجە بۆ )توركە تۆرانيیەكان 
و توركیای نوێ  و ئیتيحادوته ره قی(درێژده كات... 
پاشا(  بۆغس  و  پاشا  شەریف  هاوبەش)  وەفدی 
واتە  دەكرد،  كۆنگرەكانیان  بەشداری  پێكەوە 

گرفتێكی وا لە نێوان كورد و ئەرمەندا نەبووە.
ئەرمەن)بە  جینۆسایدی  لە  كورد  ڕۆڵی   -7

ئەوەندە  به اڵم  ئیجابیەوە(هەبووە،  و  سەلبی 
شەرمەزاری نيیە، چونكە ئەگەر هەندێك كرێگرتە 
له و  كردبێت  بەشداریيان  تااڵن  چاوچنۆكی  و 
پرۆسه يه دا ئه وا  بە هەزاران دەسەاڵتداری كورد، 
توركه كان،  ده ستى  له   ڕزگاركردووە  ئەرمەنیيان 
لە هەمووی گرنگ تر سەركردە كوردەكان فه توای 
ئەرمەنه كانيان  ئەزیەتدانی  و  كوشتن  حه رامی 
لە هەمووان ڕوونتر شێخ سه عیدی  دەركردووە، 
پیران – كە لە دوای شۆڕش به رپا ده كات، ئەمه ش 
ئەرمەنيیەك  هەركەسێك  فه توایەكەیەتی:  دەقی 
كوشتبیت،  مسولمانێكى  ئەوەیە  وەك  بكوژێت 
لە  ڕزگاریانكەن  و  بیانشارنەوە  لێدەكەم  داواتان 
جەنگى دوژمنكارانی توركیا،  هەردەستدرێژيیەك 
كورد  و  هەیە  ناویان  لەوانەی  حەرامە.   بۆیان 
ڕزگاریكردوون بكوژەكەی تەلعەت پاشا لە به رلین 
)تەهلیریان( لە دادگاییەكەی دەركەوت كورده كان 

ڕزگاريان كردووە.
هه ندێك جاريش بە هەڵه  كورد تێوەگلێندراوە،  
)كۆمەڵەی  ناوی  پاشا(  )جه مال  یاداشتەكانی  لە 
كردووه ،  بەشدارييان  كە  هاتووە  محه مه د(ی 
كرد  ئیتيحادوتەرەقی  دژی  بەشداری  ئەو  كەچی 
كە نابێت خەالفەت بڕووخێ،  پاشان ئەو كۆمەڵەیە 
ده روێش  سەرۆكایەتی  بە  محه مه دی  )كۆمەڵەی 
31ی  ڕووداوەكانی  دوای  لە  كە  بووە  وه حده تی 
ئاداری 1909 لەسێدارەدرا(،  جیایە له گه ڵ ئەوەی 
هەندێ   تەنانەت  محه مه دی(.  )یەكێتی  نەورەسی 
و  كۆیلە  بووە  ئەرمەن  نوسیویانە  مێژوونووس 
كۆیالیەتی  بۆ  دەفرۆشران..هەمووی  و  دەكڕان 
نەبووە بەشێكی زۆری ئایندارانی كورد و خەڵكی 
چونكە  ڕزگاركردنیان،  بۆ  دەیكڕینەوە  تریش 
ڕزگاریان  و  بكڕنەوە  ئەوانە  هەبووە  وا  فەتوای 
پارەی حەج  و  باشترە  لە حەج  لە كوشتن  بكەن 
بەوانە بدەن، هەریەكە لە الزاریف و مستەفا پاشا 
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زۆری  و  چاتچاتكیان  و  هۆفنسیان  و  مامولكی 
كورد  بەدەستی  ڕزگراركراوەكان  ئەرمەنە  تر 

دەگەیه نە 200000 ئەرمەنی.
8- ماددەی )142(ی سیڤەر بەهۆی كوشتاری 
دەسەاڵتی  جیهانی  جەنگی  بەشداری  و  ئەرمەن 
و،  دەكات  تۆمار  )تیرۆریست(  بە  ئیتحادیيەكان 
قەرەبۆش دەخاتە ئەستۆی، هەر هەموو ئەوانە لە 
ماددەكانی )231-257( سیڤەر سەبارەت بە توركیا 
سیڤەر)كە  سێیەمی   بەشی  لە  كەچی  هاتووە، 
تایبەتە بە كوردستان( هیچ باسێكی بەرپرسیارێتی 

لەو تاوانەی تێدا نیە.

فەترەیپێكەوەنەژیان
لەو فەترەیە نمونەی پیكەوەنەژیانە لە تەواوی 
دەسەاڵتی  لە  وەرچەرخان  فەترەی  ناوچەكە، 
نیمچە ئاینی بۆ دەسەاڵتی عەلمانی كە لە نێوان 
دەكەوێتە  كوردیش  مەینەتی   ،1924  -  1908(
ئەو فەترەیە، ئیحسان نوری پاشا لە كتێبەكەی 
توركیا(  لە  كورد  نەتەوەیی  خۆی)شۆڕشی 
ئەرمەنەكان  لێدانی  لەكاتی  توركەكان  دەڵێت:  
توركە دەمارگیرەكانی ئیتيحادی دەیان گووت با 
لە )زۆ زۆ- ئەرمەن( تەواوبین نۆرەی )لۆ لۆ- 
كورد( دێت)12(، لەڕاستیدا لەو دۆخەدا لە یەك 
كاتدا كورد دژی ئیتیحادیەكانیش بوون، هه ندێك 
جار دژی ئەرمەنیش بوون، دژی ئیتيحادیيەكان، 
چونكە بەرنامەی جینۆسایدی ئەرمەن و كورد و 
خەڵكی تریشیان هەبووە، دژی ئەرمەنیش بوون 
له گه ڵ  هاوبەشیان  پڕۆژەیەكی  ئەوەی  بەهۆی 
ڕووس هەبووە بۆ داگیركردنی كوردستان)13(، 

لە ڕاپۆرتی ویالیەتی موسڵ باس لە كوشتارێكی 
ئەرمەنانەی  ئەو  لەسەردەستی  دەكات  كورد 
پایزی  لە  هاتبوون  ڕووس  هیزەكانی  له گه ڵ 
1916، دەڵێت : زۆربەی كوژراوەكان ژن ومنداڵ 
دەدرانە  فڕێ  ڕه واندوز  دەربەندی  لە  بوون 
خۆشیان  ئەرمەنەكان  لەڕاستیدا  خوارەوە)14(، 
دەكەوێتە  تاوانیان  هەندێ   الیەكەوە  چەند  لە 
ئیتيحاديیەكانیاندا  یارمەتی  لەالیەك  ئەستۆ، 
دژی عوسمانی، لەالیەكی تریش لەگەڵ سوپای 
ڕووس كەوتن دژی مسوڵمانان،  چەندین جار 
بەشداربوون لە كوشتاری كورد، لەگەڵ سوپای 
ڕووسیا هاتن)پیان دەوترا حروس هاتن( زۆر لە 

ئيتيحاد وته ره قی خراپتریان بە كورد كرد.
سوپای ڕووس لە 5/13/ 1916 بە چاوساغى 
ئەرمەن گەیشتە كوردستانی خواروو وێرانی له گه ڵ 
خۆى هێنا،  بەپێی  هەندێك  سەرچاوە دەستیان لە 
منداڵیش نەپاراستووە، ده گوترێت مەمكی ژنانیان 
پیش  لە  كۆمەڵ  بە  ڕەوێكی  و  كۆچ  بۆیە  بڕیوە، 
سوپای ڕووسیا كراوە و تائێستاش ئەو كۆچبەرانە 
پێیان دەوترێ  موهاجیر لە باشوورى كوردستانی، 
هەر بەوهۆیەشه وه  بوو شێخ مه حمود لە بەرەكانی 
شوعەیبە گەڕابۆوە كوردستان، سوپای ڕووسيا 
ناوبانگی  زۆر دڕندانە هەڵسوكەوتی ده كرد بۆیە 
خراپ ڕۆیشتبوو، بە سوپای كافر و فەلە ناوزەند 
ئامادەباشيیەكی  بەرامبەردا  لە  هەربۆیە  دەكرا، 
ئافرەتیش  هەتا  كراوە،  دژی  كوردی  گشتی 
ڕۆيشتووه ته  به ره كانى شەڕ، لە چەندین سەرچاوە 
ناوی )قەرە فاتیمە( دێت، كە سەرپەرشتی هێزیكی 

500 سواری كردووە بۆ ئەو شەڕە.
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دولة  العثمانية  –الدولة  شناوى  عبدالعزيز  1ـ    
اسالمية مفترى عليها ج1ص349 ، د.محمد البروارى –

الكورد والدولة العثمانية ص122.
2ـ  الدولة العلية العثمانية، ص777.

عوسمانی  ده ستوری  یه كه م  ده قی  بڕوانه   3ـ 
ده رچووی 1876/12/24.

4ـ  د.فاضل حسين - مشكلة الموصل، ص98.
لإلحتالل  الكردية  المقاومة  بارزانى:  أيوب  ـ  5ـ 
بارزانی  بارزانی:  مه سعود  بڕوانه:  هه روه ها  ص8. 
ئه و  بۆ   ل264.  كورد،  خوازی  ڕزگاری  بزوتنه وه ی  و 
سه ركرده   له الیه ن  ئه رمه نه كان  یارمه تی  ڕووداوه ی 

ئاینيیه كانی كورد.
6ـ بۆ زانيارى زیاتر سه رنج بده : ده رسیم له  مێژووی 

كوردستان، ل186، 197، 212، 251، 326.
والعراق  سوريا  بين  العسكرية  الوحدة  ميثاق  7ـ 
بغداد - دمشق 1963/10/8.... المادة 2: تشكيل مجلس 
دفاع اعلى مؤلف من القائد العام للقوات المسلحة للجيش 
المجلس  يعينهم  قطر  كل  من  أعضاء  وثالثة  الموحد، 
له  پاشكۆی  ئه و ڕێكه وتنه   الثورة. ده قی  لقيادة  الوطني 
ژ:3 له  كۆتایی كتیبی)ڕۆڵی عه لمانیه ت له  دروستبوونی 

مه ینه تی كورد( بخوێنه وه .
8ـ ڕۆژانی له  مێژووی شۆرشی ئه یلول، ل168.

تر  زانیاری  به ریتانی  به ڵگه نامه یه كی  له   9ـ 
له وباره يه وه  هاتووه : )رقم E/38099تموز 1963الجلسة 

رئيس  )رسالة  األعمال(.  جدول  في  رقم1  المادة    ،36
بعثة االتحاد السوفيتي إلى األمم المتحدة -األمم المتحدة، 
رقم  العام  للتداول  واالجتماعي-  االقتصادي  المجلس 
في  رقم1  المادة    ،36 1963الجلسة  E/38099تموز 

جدول األعمال.
االمم  عصبة  لجنة  تقرير  الموصل-  والية  10ـ  

ص205.
سه رچاوانه   ئه و  ته ماشای  ڕاستیانه   ئه و  بۆ  11ـ   
بمذابح  الكورد  عالقة  أمير،  خليل  محمد   - :)یه كه م  بكه  
 V- A – cardlevski-- دووه م  ص258،  األرمن، 
 .105-L BID-pp--3  .122  p-111-op-ctt-vol
 Nuri Dersim – kurdistan Tarihinde-سێیه م
Dersim-s-112-114  ئێستا ته رجه مه ی كوردیش كراوه ،  
 -M – s- Lazarev –  kurdistan  – pp -چواره م
پێنجه م- مقبس من كتاب.ك.ن. یوزباشیان   .312-67-57
یوسف أبكار وفیج أوربللی، موسكو، 1964م، ص 33 – 
 Harry Charles Luke-Mosal And-شه شه م  .34
حهوته م-   .12q-p  -1925  its Mimorities-London

استراجیان)مغامرات فی تركیا وروسیا(.
12ـ  ئيحسان نوری پاشا: شۆرشی نه ته وه یی كورد 

له  توركیا، ل20.
 13ـ مذكرات جمال باشا ، ج1، ص481.

االمم،  عصبة  لجنة  تقرير  الموصل-  والية  14ـ   
ص115.

سهرچاوهوپهراوێزهكان
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هركهریمهاواری
سهف

ی بەکالۆریۆس لە 
ە ، بڕوانامە

هاوار/ هەڵەبج
1971، گوندی 

لەدایکبووی 

199(، ئەندامی یەکێتی نوسەرانی 
زمانی کوردی/زانکۆی سەاڵحەدین) 4

هەولێر،  وەرزشـی  پەروەردەی  پەیمانگای  لە  مامۆستا  هەولێر،  لقی 

ی زۆر وتاری باڵوکراوەیە.
وو ژمارەیەک

ی )10( کتێبی چاپکرا
خاوەن

ی پێكهاته  
ڕۆڵ

ئاینيی و كلتووريیه كان

 له  شۆڕشی كورددا
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سه رجه م گه الن و نه ته وه كانی دونیا به درێژای 
و  كلتوور  و  ئاین  به   پابه ندن  هه ریه كه یان  مێژوو 
بیروچوونی خوديی و فه لسه فه ی خۆیانه وه ، به پێی 
توانا و سه رده م و گۆڕانكاريیه كان په یڕه وی ئاینی 
و  مه زن  خودای  فه رمانه كانی  و  ده كه ن  خۆیان 
هه ركه سه  به جێده هێنن،  پیاوچاكان  و  په یامبه ران 
كه  شێوازی  خۆی  ئاینی  و  ئاووهه وا  به پێی   و 
فه رمانه كانی  جێبه جێكردنی  و  خودا  په رستنه كانی 
و جیاوازه ،  ده گۆڕێت  تر  ئاینێكی  بۆ  ئاینێكه وه   له  
له یه ك  ڕواڵه تدا  له   ته نها  بڵێين:  ده توانین  گه رچی 
هه ریه ك  مه به ستدا  و  ناوه ڕۆك  له   ده نا  جیاوازن 
هه نگاو  ئامانج  و  ئاڕاسته   یه ك  به ره و  و  شتن 
په روه ردگاره !  په رستنی  ئه ویش  كه   هه ڵده نێنن، 
هاوكات له  جه وهه ردا هه موو ئاینه كان داوای چاكه  
شوێنكه وتووانی  له   خراپه   له   دووركه وتنه وه   و 
دیاره   ئه مه ش خاڵێكی هاوبه ش و  خۆیان ده كه ن، 

له ناو سه رجه م ئاینه كانی سه ر ڕووی زه ویدا.
 نكۆڵی له وه  ناكرێت كه  )ئایین( له  هه موو كات 
له   داده ندرێت  جیاواز  به  خاڵێكی  سه رده مێكدا  و 
ئاینيیه وه   ڕووی  له   زه ویدا،  میلله تانی سه ر  نێوان 
ده تواندرێت هه موو كۆمه ڵگاكانی ئه م جیهانه  پۆلین 
له   مه زهه بیش  و  ئاینيی  كێشه ی  و  گێره   بكه ین، 
پێویست ڕووبه ڕووی مرۆڤه كانی  له   زیاد  دونیادا 
ئه م جیهانه  بۆته وه  و خوێنی زۆرى له سه ر ڕژاوه . 
بۆ  ده گه ڕێته وه   ئه وه ش  داخه !  جێگه ی  له ڕاستیدا 
ئه و په روه رده  سه قه ته  ئاینیيه ی كه  له الیه ن كۆمه ڵی 
دیاریكراودا  ئاینێكی  له ناو  ئاینی،  ڕێبه ری  به ناو 
شه ڕخواز  توندڕه وی  نه وه ی  و  ده كه ن  په یڕه وی 
ڕه نگدانه وه یه كی  ئه نجامدا  له   ده هێنن،  به رهه م 
و ڕك  مرۆڤايه تيى  بۆ سه ر گرۆى  ده بێت  خراپی 
ده كات  دروست  ئاینه كاندا  له ناو  ڕكابه ریه تیش  و 
دووركه وتنه وه   و  بڕوایی  بێ  تووشی  كۆمه ڵ  و 
له   بێگومان  ئه مه ش  ده كات،  ئایین  هه ندێ  له  
زیانی  جیهاندا،  له   شه ڕه   هێزی  به رژه وه ندی 

گه وره ش به  هێزی خه یر ده گات.

كۆمه ڵگه ی  و  كوردستان  خۆشبه ختانه  
چاو  له   بكرێت،  به راورد  ئه گه ر  كوردستانی 
و  ئاینيی  كێشه ی  ڕووی  له   تردا،  كۆمه ڵگه كانی 
و  بووه   ئاسوده   باش  تاڕاده یه كی  مه زهه بيیه وه  
چه ندين  گه رچی  ئاینی،  ملمالنێی  له   دووربووه  
ڕه وشى  به گشتى  له خۆده گرێت.  ئاینزا  و  ئایین 
زۆر سه قامگیر  تاڕاده يه كى  كوردستاندا  له   ئایینى 
دوژمنان و حه سودان  ئه گه ر  ڕابردوودا،  له   بووه  
ئاژاوه  دروست نه كه ن! خۆ ئه گه ر هه ر ڕووداوێكی 
و  ڕوویدابێت  كوردستاندا  له ناو  نائاسایش 
كاریگه ری له سه ر ئایین كردبێت و بۆماوه یه كی كه م 
گرژيی و ئاڵۆزی هه تا جه نگیشی دروست كردبێت، 
هه ر به ده ست كیسه ی دوژمنان بووه  و به مه به ستی 
بووه   ده ستكرد  بووه ،  نانه وه   ئاژاوه   و  ڕامیاريی 
نه ك خۆرسك، بۆیه  هه رزووش له اليه ن خه ڵكانێكى 
و  كراوه   بۆ  گونجاوی  چاره سه ری  خه مخۆره وه  

نه هێڵراوه  ئاگره كه  ته شه نه  بكات.
پڕ  واڵتێكی  ئاینييه وه   ڕووی  له   كوردستان 
نه زه رگه   و  مه رقه د  و  ئاينزاى جیاواز  و  ئایين  له  
ئاینيی  ڕێبه ری  چه ندين  جیاوازه ،  په رستگای  و 
ئێستاش  و  هه ڵكه وتووه   تێدا  گه وره ی  ڕۆحی  و 
مه رقه ده كانیان  و  بیروبۆچونه كانیان  و  پاشماوه  
نۆژه ن  سه رله نوی  و  ده پارێزرێن  و  هه رماون 
باشووری  نموونه یه ك  وه ك  ئه گه ر  ده كرێنه وه . 
كوردستان وه ربگرین ده بینین چه ندین ئايین له ناو 
نه ته وه ی كورددا به رچاو ده كه وێت وه ك)مسوڵمان، 
كاكه یی، شه به ك...هتد(،  یه زیدی، مه سیحی،  شیعه ، 
تر،  ئاینی  بیروبۆچونی  و  ڕێگا  كۆمه ڵێك  له   جگه  
و  نه زه رگه   و  مه رقه د  ئاینانه   ئه م  هه رهه موو 
په رستگای تایبه ت به خۆیان هه بووه  و هه یه ، به بی 
تر  ئه وی  سه ر  بكاته   ده ستدرێژی  كه س  ئه وه ی 
سه ره تاش  وه ك  بكات،  بریندار  ئايينى  هه ستی  و 
ئه گه ر  ده كه ینه وه   له سه ر  جه ختی  و  گووتوومانه  
نیگه رانی  جێگه ی  ببێته   و  ڕووبدات  دیارده یه ك 
ئاینێك له  كوردستاندا ئه وه  كارێكی نه خوازراو و 
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له  ده ره وه ی  الوه ،  هه ردوو  له الیه ن  نه ویستراوه ، 
كردووه ،  بۆی  كاریان  كورد  نه یارانی  كوردستان  
له   بووه   پێكه وه ژیان  ڕه وشى  تێكدانی  مه به ستیان 

كوردستاندا.
تیشكی  ئێمه یه   مه به ستی  ئه وه ی  لێره دا 
كلتووريیه كانه   و  ئاینيی  پێكهاته   بخه ینه سه ر)ڕۆڵی 

له  شۆڕشی كورد  له  كوردستاندا(.
- ئایا سه ركرده  و ڕێبه ره كانی كورد تا چه ند 
پابه ندبوون به  ئاینه وه ؟ ئایا شۆڕشگێڕانی  كوردستان 
بۆ  به كارهێناوه   چه واشه   و  په رده   وه ك  ئاینیيان 
مه به ستی جێبه جێكردنی مه رامه كان؟ ئایا شۆڕشه  
یه ك له  دوا یه كه كانی كوردستان ڕێزیانگرتووه  له 

 شوێنه  پیرۆزه كان به بێ  جیاوازی؟
ئه مانه  و چه ندین پرسیاری تر وه اڵمده درێنه وه  
به  ئاوڕدانه وه  له  مێژوو و ڕۆڵی پێكهاته  ئاینييه كان 
كورددا،  شۆڕشه كانی   جياوه زه كانى  قۆناغه   له  
زیندوو  به ڵگه نامه ی  و  ئایینى  واقیعی  به پێی 
نووسراوه كان سه باره ت به  ئایين له  كوردستاندا و، 
په یوه ندی نێوان تاك و كۆمه ڵی ئاینه  جیاوازه كان 

له ناو بزاڤ و شۆڕشه كانی كورددا.
كوردستانه وه   كۆماری  سه رده می  له   هه ر 
نه ته وه ی كورد ڕێزی له  مافی فه رهه نگيی و ئاینی 
كه مینه  ئاینيیه كانی گرتووه ، ڕێگه ی به )كلیمی(یه كان، 
خۆیان  تایبه تی  قوتابخانه ی  داوه   جووه كان  واته  
بكه نه وه  له  ڕۆژنامه ی كوردستاندا له وباره یه وه  ئه م 

ئاگادارییه  باڵوكراوه ته وه :
))به عمومی میلله تی كلیمیانی دانیشتوی مه هاباد 
ڕاده گه ێنم كه  له ژێر حیمایه تی حه زره تی پێشه وای 
نه زاره تی  و  كوردستان  مه حبوبی  و  موعه زه م 
له   ئیجازه   به   فه رهه نگ  موحته ره می  ئیداره ی 
مه دره سه یه ك  كوردستان  به رزی  مه قاماتی 
ده كه ینه وه ،  عیبری(  و  كورد  به نێوی)تێكه ڵی 
مندااڵنی  ئاگاداریه وه   ئه م  به رواری  له   پێویسته  
خۆتان چه  كچ چه  كوڕ به  ده فته ری ئه م مه دره سه  
كه  ڕووبه ڕووی عه ماره تی دوازده یه  به  موعه ره فی 

و به سه بتی بگه یه نی...هتد(()1(.
ئاینی  له پاڵ  تر  ئاینه كانی  به   گرنگیدانه   ئه م 
سه رانی  بیركردنه وه ی  ئاسۆی  فراوانی  ئیسالمدا 
ده رده خست  كوردستانی  دیموكراتی  حكومه تی 
ئاینيی و ڕۆشنبیريی  سه باره ت به ڕێزگرتنی مافی 
كه   له  واڵتێكدا  ئاینيی،  بچووكی  كه مایه تێكی  و 
به درێژایی مێژوو چه وساندنه وه ی ئاینيی و مه زه بی، 
نه ته وه یی تێدا ببوو به  جۆرێك له  نه ریتی حوكمڕانی 
په یوه ندی  و  كوردستاندا  له   ئايین  به   سه باره ت 

نێوان تاك و كۆمه ڵی ئاینه  جیاوازه كان)2(.
 ئه گه ر چاوێكی خێرا به  مێژووی ژیانی شاعیرانی 
كالسیكى كورديدا بگێڕین، ئه وا بۆمان ده رده كه وێت 
كه  زۆربه ی زۆری شاعیرانی ئه و قۆناغه  به  هه موو 
دیالێكته كانی زمانی كوردییه وه  مه ال و زاناى ئايینى 
ڕامیاری  به  مێژووی  چاو  ئه گه ر  هاوكات  بوون، 
و  سه ركرده   ده بینین  بخشێنین،  كورددا  نه ته وه ی 
ڕێبه رانی سیاسی كوردستانیش هه ر مه ال و زاناى 
ئایينی بوون، هۆكاری هه ردووالش ده گه ڕێته وه  بۆ 
واته   چینه دا،  دوو  ئه و  له ناو  خوێنده واری  بوونی 
هه میشه  كه سانی ڕۆشنبیر و خوێنده وار  زووتر له  
خه ڵكانی ئاسایی هه ست به   زوڵم و پێشێلكردنی 
بۆیه   واڵتدا،  له ناو  ده كه ن  بۆشایی  و  مافه كان 
هه م  شاعیر،  بونه ته   هه ندێكجار  مه الكان  ناچار 
پێشڕه وی شۆڕشیان  بوونه ته  مرۆڤی سیاسيی و 
له باكووری  به نموونه  )سه یدڕه زا  كردووه ، 
كوردستان، قازمحه مه د له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان، 
كوردستان(،  باشووری  له   بارزانی  مه المسته فاى 
و  هه بوون  تر  خه ڵكانی  كه سایه تیانه ش  ئه م  پێش 
ڕێبه ری ئایینى و سیاسیش بوون، واته  دوو ئه ركی 
گرنگیان له سه رشان بووه  و جێبه جێشیان كردووه ، 

هه تا شۆڕشی كورد گه یشۆته  قۆناغی نوێ.
و  ئه یلول  شۆڕشی  هه ڵگیرساندنی  پێش 
دروستبوونی هێزی پێشمه رگه ی كوردستان، پیاوه  
ئه ركی سه رشانیان  و  كار  ئاینیيه كانی كوردستان 
هه رچی بووبێت، هیچ بایه خێكی تایبه تیان له الیه ن 
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ده زگاكانی ده وڵه ته وه  پێ نه دراوه ، ئه مانه  هه میشه  
به  هه ژاریى و نه بوونی و گوێ  پێ نه دراوی ده ژیان 
خێرۆمه ندان  كه   به ندبوو  به وه وه   گوزه رانیان  و 

ده یاندانێ .
ئه یلول  شۆڕشی  دروستبوونی  به هۆی  به اڵم 
بارزانی(،  مسته فا  )مه ال  وه ك  ڕێبه رێكی  بوونی  و 
وه رچه رخانێك له  ژیانی پیاوه  ئاینیيه كاندا ڕوویدا، 
خرانه   دابینكردن  بۆ  سه ربه رزانه یان  ژیانێكی 
كۆیانكردنه وه   و  گه ل  خزمه تكردنی  ڕێی  سه ر 
ڕێگه ی  له   نیشتیمانی  پرسی  خزمه تكردنی  بۆ 
بۆ  هاندانیان  و  هاوواڵتیان  وریاكردنه وه ی 
ئايینی  كه   به رزانه ی  ڕه وشته   ئه و  شوێنكه وتنی 
بۆ  الوان  هاندانی  ده ستنیشانكردوون،  بۆی  پاك 
به   هه ر  هاوكات  شۆڕش،  ڕیزه كانی  ناو  چوونه  
زانایانی  یه كێتی  بوو  بارزانیش  ده ستپێشخه ری 
ئاینی ئیسالمی له  كوردستان ساڵی 1970 دامه زرا.
ئاشكراشه   ته نها پیاوانی ئاینی ئیسالم ڕوویان 
به ڵكو  پێشمه رگه   نه كردووه ،  هێزی  و  شۆڕش  له  
ئاینه كانی)مه سیحی،  له   تر  ئاینی  پیاوی  چه ندین 
یه زیدی، كاكه یی و...هتد( ڕوویان له  شۆڕشی كورد 
كردووه ، ده نگی خۆیان خسته  پاڵ ده نگی)مه المسته فا 
پۆڵس  كلدانی  )قه شه ی  نموونه  وه ك  بۆ  بارزانی(، 
كوردستان  مه سیحیيه كانی  نوێنه ری  كه   بێداری(، 
كه   شۆڕش،  سه ركردایه تی  ئه نجومه نی  له   بوو 
بارزانی،  الی  هه بوو  تایبه تیان  ڕێزێكی  ئه مانه  
و  شۆڕش  سایه ی  له ژێر  ئێزديیه كانیش  كورده  
كه   ببوو،  ده سگیر  ئه مینيیه یان  ئه و  پێشمه رگه دا 
له وه وپێش به خۆیانه وه  نه دیبوو، وه ك چۆن ئایين 
و مه زهه به كانی تریش، ئه و به پیره وه چوون و بایه خ 

پێدانه یان له الیه ن شۆڕشه وه  بۆ هه بوو.
له ناو  ئاین  ڕۆڵی  شانازیيه كانی  له   تر  یه كێكی 
به   نه ته وه یی  هۆشیاری  كه   بوو  ئه وه   شۆڕشدا 
هه موو ناوچه كانی كوردستانی مه زندا باڵوكرده وه  
و، په یوه ندی برایه تيی و هاوكاری له  نێوان گه لی 
كورد و ئه و گه النه ی تردا به تین كرد، كه  له  خاكی 

كوردستاندا ده ژین و ئازادی جێبه جێكردنی نه ریته  
سنور  و  له سه ردانان  سانسۆر  بێ  ئاینیيه كانی 
مه زه بیه   و  ئاینيی  گرووپه   هه موو  بۆ  دیاریكردن 

جیاجیاكان ده سته به ركرد)3(.
مه سیحیيه كانی  له   باس  ئه گه ر  نموونه   بۆ 
كوردستان بكه ین به گشتی له  دێر زه مانه وه  هاوكاری 
ته واوی خه ڵكی كوردستان و شۆڕشی كوردبوون، 
و  خۆشی  به شداری  جۆراوجۆر  بیره وه ری  له  
ناخۆشی خه ڵكی كوردستانیان كردووه ، به  هه موو 
نه ته وه  و چین و توێژێكه وه ، هه ستی نه ته وایه تيی 
بووه ،  و ڕۆشنبیريی و كۆمه اڵیه تی ده ستپێشخه ر 
له  ڕاسپێردراوه   پێیان  ئه ركانه ی  به و  سه باره ت 
 ڕووی هاوكاريی و په یوه ندی ته بایی له گه ڵ هێزی 
و  كات  له   كوردستان  شۆڕشه كانی  پێشمه رگه  و 
به   داوه   براكانیان  ته واوی  یارمه تی  خۆیدا  ساتی 
مافی  وه رگرتنی  په ره سه ندنی  بۆ  توانایان  هه موو 
ڕێبه رێكی  وه ك سه ركرده  و  بارزانی  نه ته وایه تی، 
جیاوازی  شێوه یه ك  هیچ  به   كورد  شۆڕشی 
نه كردووه  له  نێوان ئايینه كانی كوردستاندا، هه وڵی 
ئه وه شی داوه  به  هه موو توانایه ك پشتگیری له  ماف 
مێژوو  لێره دا  بكرێت،  مه سیحیيه كان  داواكاری  و 
زۆر شتمان بۆ باس ده كات كه  مرۆڤی خه باتگێڕ 
هرمزفلك،  له وانه :  هه ڵكه وتووه   لێ  دڵسۆزیان  و 

مارگرێت له  ده ڤه ری دهۆك)4(.
له  دوای نسكۆی شۆڕشی ئه یلوله وه  شۆڕشی 
نوێ  دێته كایه وه ، كه  حيزب و الیه نی تر له  باشوری 
كوردستاندا دروست ده بن، ئه مانیش هه ر هه ڵگری 
درێژه پێده ری  و  خۆیانن  پێش  ڕێبه رانی  په یامی 
خه باتی پێكه وه ژیان ده بن له ناو شۆڕشی نه ته وه يی 
هه ڵوێستی  ته ماشای  نموونه   ئه گه ر وه ك  كورددا، 
به شێكی زۆر له  ڕێبه رانی سیاسی كوردستان بكه ین 
له م ڕووه وه  ده بینین كه  چه نده  په رۆشی پاراستنی 
هه میشه   له  كوردستاندا،  بوون  پێكه وه یی  گیانی 
ڕێكبخه ن  كوردستان  گه لی  ڕیزه كانی  هه وڵیانداوه  
و كه لێن و جیاوازی نه هێڵن له  نێوانياندا. ئايین هیچ 
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كاتێك نه بووه ته  خاڵی جیاكه ره وه  له ناو ئه ندامه كانی 
له   ڕه نگيیه   فره   ئه و  به پێچه وانه وه   شۆڕشدا، 
كوردستاندا شۆڕشی كوردی جوانتر كردووه ، ئه م 
پێكه وه كاركردنه  شۆڕشگێڕیيه  له وانه یه  نموونه ێكی 
ده گمه ن بێت له  مێژووی جیهانی سیاسیدا، جێگای 
شانازی  كوردستان  دانیشتوانی  ته واوی  خۆیه تی 

پێوه بكه ن.
یه كه كانی  له  دوای  یه ك  شۆڕشه   له ناو 
كێشه یه ك  نه بووه ته   ئایین  هه رگیز  كوردستاندا، 
خاڵێك  ببێته   یان  كوردستان  خه ڵكی  تاكه كانی  بۆ 
شۆڕشدا،  ڕیزه كانی  له   وه رگرتن  بۆ  مه رجێك  و 
نه كۆڵراوه ته وه   مه زهه به كه ی  و  ئایین  له   هه رگیز 
ئه و  بۆ  ڕێگایه كه ،  و  ئایین  چ  به   سه ر  بزانن  و 
مه به سته  سه ركردایه تی شۆڕشی كورد ده یگووت: 
و  خودا  نێوان  له   په یوه نديیه كه   ئایین  )مه سه له ی 
ئایینێك  و  ڕێگایه ك  چ  به   ئازاده   مرۆڤ  مرۆڤدا، 
كورد  كێشه ی  بكات،  فه رمانه كانی خودا  په یڕه وی 
كێشه یه كی نه ته وایه تيیه ، ئێمه  هه رگیز له سه ر ئایین 
ده بینین  بۆیه   نه بووه (.  كه سدا  له گه ڵ  كێشه مان 
به ڵكو  پێشمه رگه ی كوردستاندا،  هێزی  له ناو  نه ك 
زیاد  پێشمه رگه دا  ده سته ى  یه ك  له ناو  هه ندێكجار 
له  دوو تا سێ ئایینی جیاواز هه بووه ، به بێ ئه وه ی 
هيچ يه كێك له و پێشمه رگانه  هه ست به و جیاوازيیه  
پێكه وه   بكه ن،  بریندار  یه كتر  هه ستی  یان  بكات، 
جه وله ی  كه مین،  پارتیزانی،  جه نگی  بۆ  چوون 
درێژخایه نیان كردووه ، هه ریه كه شیان له هه مانكاتدا 
به ڕاستی  گه یاندووه .  به جی  خۆیان  ئاینی  ئه ركی 
ئه مه ش یه كێكی تره  له  شانازیيه كانی شۆڕشه كانی 
پێكه وه ژیانیان  گیانی  هه رده م  كه   كوردستان، 
ئاینیيان  فره   باڵوكردووه ته وه ،  كوردستاندا  له  
هه ڵگر  هه میشه   كورد  شۆڕشی  بووه ،  په سه ند  ال 
پێكهاته   ئازاديیه كانی گشت  و  ماف  پارێزه ری  و  

ئاینیيه كان بووه  له  كوردستاندا.
ديارده يه كى  دنيادا  هه موو  له   ئايین  بێگومان 
و  ئایين  له سه ر  زۆر  خوێنى  به رچاوه ،  و  دیار 

ڕژاوه  !  زه مینه دا  ئه م  له سه ر  ئاینیيه وه  به ناو 
خۆشبه ختانه  كوردستان هه ميشه  شوێنی لێبووردن 
و  مه زهه بيى  و  ئايینيى  پێكهاته   پێكه وه ژیانی  و 
نه ته وه يیه جياوازه كان بووه  ، بۆیه  شتێكى ئاسایيه  
تاكه كانی ئه م كۆمه ڵگايه  به بێ جياوازى ده ستييان 

به  هه ر پله  و پۆستێك بگات له م واڵته دا.
كوردستاندا  له   ئاینییه   فره   و  پێكه وه ژیان  ئه م 
مێژوویه كی دێرینی هه یه  و وه ك دیارده یه كی باش 
له  كوردستاندا به رده وام نوێی  اليه نه  جياوازه كان 
ده كه نه وه  و له گه ڵ ژیان و پێشكه وتنی سه رده مدا 
په یڕه وی ده كه ن و ده ستبه رداری نابن، به ڵكو نه وه  

له  دواى نه وه  به  ئه مانه ته وه  ده یگوازنه وه .
مه رجی  كورد   شۆڕشه كانى  ڕابردوودا  له 
وه رگرتنی ئه ندامانيان بریتی بووه  له  ئازایه تيی و 
مرۆڤدۆستی و له  خۆبوردن و كوردایه تی ، هه رگیز 
بڕوايان به  ئه دگاری ڕواڵه تی نه بووه  و به  كرده وه  
له   ڕێزيان  كردووه ،  تاكه كاندا  له گه ڵ  مامه ڵه يان 
ڕێزه وه   به چاوی  و  گرتووه   ئاینه كان  هه موو 

ته ماشای شوێنه  پیرۆزه كانيان كردووه .
شۆڕشگێڕانی كوردستان هیچ كاتێك خۆسه پێن 
جه ماوه ريیان  دڵی  و  هه ست  هه میشه   نه بوون، 
هه ر  له   كوردستانی  شۆڕشگێڕێكی  ڕاگرتووه ، 
شوێنی  و  نه زه رگه   چووبێته   و  بووبێت  ئاینێك 
وه ك  ئه وا  تر،  ئاینێكی  و  په یڕه   هه ر  پیرۆزی 
كه سێكی بڕوادار به و ئاینه  مامه ڵه ی له گه ڵ خه ڵك 

و شوێنه  پیرۆزه كاندا كردووه .
هه رگيز  كوردستان  ڕێبه ره كانى  و  سه ركرده  
به سه ر  خۆیان  ده سه اڵتیانه وه   و  چه ك  به هۆی 
خه ڵكدا نه سه پاندووه ، ئه م خه سڵه ت و تێڕوانینه یان 
له  ئایین و بیروباوه ڕ وایكردووه  كه  هه موو جۆره  
به بێ   له  خۆیان كۆبكه نه وه   بیروباوه ڕێك  و  ئايین 
به   ماف  و  ئه رك  كاتێك  نموونه   بۆ  جیاوازی، 
ئه ندام و الیه نگرێكی شۆڕش دراوه ، ڕه چاوی ئاینی 
پله وپایه   به رزبونه وه ی  بۆ  پێوانه   به ڵكو  نه كراوه ، 
له ناو شۆرشدا دا)ئازایه تی و دڵسۆزى(بووه ، واته  
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پله ی  وه رگرتنی  له   ڕێگر  نه بووه ته   ئايین  هه رگیز 
به رپرساریه تیدا، جیاوازی ئاینى له ناو فه رمانده  و 
له كاتێكدا  ئه وه   نه ده كرا،  پێ  هه ستی  پێشمه رگه دا 
دنیای  له   ده بینین  ئاشكرا  و  دیار  نمونه ی  سه دان 
سیاسی دوێنێ و ئه مڕۆی زۆر له  نه ته وه  و گرووپ 
به رهه ڵستكاريیه كانی  بزوتنه وه   ناو  تاقمه كانی  و 
واڵتانى جیهاندا كه  پله وپایه  و ده سه اڵت قۆرغكراوه  
بۆ خۆیان و به بیانوی ئاینيی و ڕێبه ری ڕوحییه وه  
له سه ر كورسی ده سه اڵتن و هه رگیز ده ستبه رداری 

نابن و به جێی ناهێڵن!
به   ئاماژه یه ك  ده زانین  پێویستی  به   لێره دا 
حيزبه  ئیسالمیيه كان بده ین، كه  ئه وانیش له  نيوه ى 
دووه می سه ده ی بیسته مدا ڕۆڵی به رچاویان هه بوو 
گۆڕه پانی  تری  الیه نه كانی  و  حيزب  شانبه شانی 
كوردستاندا،  باشووری  له   چه كداری  شۆڕشى 
بزوتنه وه ی  دروستبوونی  سه رده می  له   هه ر 
عه لی  مامۆستا  1987ه وه ،  ساڵی  ئیسالمییه وه  له  
باپیرى ئه ميرى كۆمه ڵى ئيسالم كه  له و سه رده مه دا 
به رپرسی هێزی)حه مزه ( ده بێت له  بناری قه ندیل، له  
به ناونیشانی  ده نوسێت  نامیلكه یه ك  ساڵی 1988دا 
)پێشمه رگه ی ئیسالم(، له خاڵى يه كه مى   )ل11(دا 
مسوڵمانی  یان  ئیسالم  )پێشمه رگه ی  به ناونیشانی 
پێشمه رگه   نووسیویه تی))وشه ی  كێیه ؟(  موجاهید 
سه ره تای  له   چونكه   پیرۆزه ،  و  به رز  وشه یه كی 
ده ستپێكردنی جموجوڵ و شۆڕشی ئازادیخوازانه ی 
گه لی كوردی مسوڵمانه وه  داهێنراوه ، وشه یه كی پڕ 
كه   گه لپه رووه ر  و  نیشتمانپه روه ر  بۆ  به پێستیشه  
له پێناوی  بكات  به خت  خۆی  سه روماڵی  ئاماده یه  
پێغه مبه ر)د.خ( گه له كه یدا،  ڕزگاری  و  ئازادی 
نه كردنی  قبوڵ  له سه ر  ده فه رموێت:)هه ركه سێك 

سته م بكوژرێت ئه وه  شه هیده ()5(.
زۆربه ی  پێكرد،  ئاماژه مان  پێشتر  هه روه ك 
ڕێبه ر و سه ركرده  كورده كان به تایبه ت له  كۆتایی 
سه ده ی نۆزده  و نیوه ی یه كه می سه ده ی بیسته مدا 
بوون،  مسوڵمان  و  بوون  ئاینی  پیاوانی  و  مه ال 

به نمونه  مسته فا بارزانی له  ڕووی ئاینیيه وه  پياويكى 
ته نانه ت   بووه ،  ئاینی  زانايانى  دۆستی  و  بڕوادار 
زانایانی  كۆنگره ی  به شدارى  1972دا  ساڵی  له  
ئاینی ئیسالمی له  )گه اڵڵه ( كردووه  و له  وته یه كدا 
و  نیشانداوه   ئایین  به   به رامبه ر  خۆی  هه ڵوێستی 
گوتوويه تى:)ئه من نه شێم هیچ قسه یه ك له  حزوور 
ئه و عوله مایانه  بكه م، ته نها من ئه وه نده  ده ڵێم: ئێوه  
بكه ن، منیش كوته كێكم  پیرۆز  قورئانی  به   عه مه ل 

به ده ستی ئێوه  بۆ ته نفیزی ئه مری خودا!()6(.
له  كۆتاييدا ده ڵێم، كوردستان هه ميشه  واڵتی ئاین 
و ئاینزاكان بووه ، شۆڕشه  یه ك له  دواى یه كه كانی 
كوردستانیش له  هه موو كات و سه رده مێكدا ڕێزیان 
به بێ جیاوازی،  ئاینی گرتووه   پیاوانی  ئایين و  له  
ئه م خه سڵه ته  جوانه ش هه ڵگری مۆركی كوردانه یه 

 و هه میشه  شانازی پێوه  ده كرێت.

سهرچاوهوپهراوێزهكان

حكومه تی  ئه مین:  مسته فا  نه وشیروان   )1(
چاپی  سۆڤیه تیدا،  له  گه مه ی  كوردستان،-كورد 

دووه م،-سلێمانی، 2006،-ل157.
بزوتنه وه ی  و  بارزانی  مسعودبارزانی:    )3(
به شی  سێیه م،  به رگی  كورد،  ڕزگاریخوازی 

دووه م، ل226.
خۆرانی،  ئيسحاق  مامۆستا  بابه تی   )4(

گۆڤاری)هه ورێ (، ژماره) 2(، 2005، ل30.
)5(دیدار له گه ڵ مامۆستا عه لی باپیر-ئه میری 
خۆی،- تایبه تی  باره گای  ئیسالمی،  كۆمه ڵی 

هه ولێر، 2011/10/30. 
)6( عيززه ت سلێمان ده رگه ڵه یی: كۆنگره ی90 

ساڵه ی له دایكبوونی بارزانی نه مر، ل282. 
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پ.ى.دكامهرانمحهمهد
مێژوو،  فه لسه فه ى  له   دكتۆرا  سلێمانى،   1976 له دايكبووى 
خاوه نى پێنج كتێبى چاپكراو و چه ندين توێژينه وه ى باڵوكراوه يه .

كلتوور 
له  نێوان وه رگرتن و ڕه تكردنه وه دا
)توێژینه وه یه كه  له  میتۆده  جیاوازه كانی »چۆنێتی 

مامه ڵه كردن له گه ڵ كلتووردا« ده كۆڵێته وه (
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بهشییهكهم/ناساندنیكلتوور

بنهڕهتیوشهیكلتوور:
التینی  وشه ی  له    )Culture( كلتوور  وشه ی 
)Colere(ه وه   فه رمانی  له   و  )Culture(ه وه   
وه رگیراوه )1(. له  فه رهه نگی زمانی ئینگلیزیشدا به  
چه ند واتایه كی جیاواز به كارهاتووه   و له  ئه نجامی 
به ره و پێشچوونی كۆمه ڵ و كۆمه ڵگه  واتای نوێی 
لێداتاشراوه ، به شێوه یه ك په لوپۆی بۆ چه ند كایه  و 

بوارێكی جیاجیا  و جۆرا وجۆر هاویشتووه .
)كێاڵن(ی  به واتای  له  سه ره تادا  كلتوور 
تێیدا  گیانداران  ڕووه ك  و  گه شه كردنی  و  زه ويی  
سه رده می  هه ردوو  درێژایی  به   به كارهاتووه )2( و 
وشه یه   ئه م  ڕۆمانه كان  و  گریگ   فه رمانڕه وایه تی 
دواتر  ده گه یاند.  زه وی  چاندنی  كیاڵن  و  مانای 
به واتای گه شه كردن یاخود به ره و كامڵبوونی ژیری 
به كارهاتووه ،  له سه ری  كاركردن  فێربوون  و  به  
داده نرێت  پێشه نگ  كه سێكی  به   )شیشرۆن(  بۆیه  
له  به كارهێنانی ئه م واتایه   و بانگه شه ی فه لسه فه ی 
ژیريی  و  چاندنی  بۆ  )Culturaments(ی 

نه شونماكردنی كردووه .
یاخود  )دروێنه (  به واتای  وشه یه   ئه م  بێگومان 
لێره دا  به كارهاتووه .  چاندنیش  كرداری  به رهه می 
)كیاڵن        دابنێین:  واتاكان  یه كدا  به دوای  گه ر 

چاندن دروێنه كردن )به رهه م((.
كه   ده بێت  دروست  هزرماندا  له   ئه وه   لێره وه  
كلتوور ئاڕاسته یه كی هه ڵكشانی هه یه . واته  سیفه تێكی 

)پێگه یشتن  و كامڵبوون  و كه ڵه كه بوون(ی هه یه .
هه روه ها وشه ی كلتوور به واتای ڕۆشنبیركردن  
و پاككردنه وه  )تهذيب( و چاودێریكردن به كارهاتووه . 
كه  له  فه ڕه نسا  و له  سه ده كانی ناوه ڕاستدا بۆ كه ش 

 و سرووته  ئایینییه كان به كارده هات.
گۆڕانكارییه   ئه و  )ڕێنیسانس( و  سه رده می  له  
مه زنانه ی به سه ر ئه وروپای سه ده كانی ناوه ڕاستدا 
مه زنی  وه رچه رخانێكی  سه ره نجام  هات  و 

لێكه وته وه ، به تایبه ت له  بواری هونه ر  و زانسته كاندا. 
وشه ی كلتوور په لی هاویشته  كایه  هونه رییه كانه وه ، 
مه دلوله   له   ته نها  كه   به كارهێنرا  به شێوه یه ك 
به ند بوو. هه روه ها ئه م  هونه ريی  و وێژه ییه كه یدا 
وشه یه  له  سه ره تای سه رده مه  نوێیه كاندا به  زمانی 
ئینگلیزيی  و فه ره نسی به  هه ردوو واتای مادديی  و 
زیادكردنی  بۆ  له   جگه   به كارده هێنرا،  عه قاڵنییه وه  
وه ك  بێت  په ره پێدان  لێی  مه به ست  كه   هه رشتێك 

زیره كی زانیاری- شاره زایی- كشتوكاڵ...(.
به   كلتوور  كه   بكه ین  به وه ش  ئاماژه   پێویسته  
واتای شارستانێتی یاخود به  قۆناغێكی دیاریكرا و 
شارستانێتی  به ره وپێشچوونی  قۆناغه كانی  له  
به كارهاتووه .  تایبه ت  نه ته وه یه كی  یاخود  گه لێك 
به اڵم له  فه رهه نگی زمانی ئینگلیزیدا زیاتر وشه ی 
)Civilization( بۆ شارستانێتی  و ژیانی مه ده نيی 
به كارهاتووه .  تاد  ته كنه لۆژيی  و..  گه شه كردنی   و 

.))18(Culture( نه ك وشه ی
به اڵم له  زمانی كوردیدا زیاتر وشه ی فه رهه نگ 
له   كه   به كارهاتووه ،  كلتوور  وشه ی  به رامبه ر  له  
)ئاوه ز،  به واتای  كوردیدا  زمانی  فه رهه نگه كانی 
به اڵم  به كارهاتووه (.  زانست  و  زانیاريی   عه قڵ، 
له به رئه وه ی وشه ی، كلتوور له  زمانه  ئه وروپیيه كاندا 
خۆیه تی  مێژوویی  په ره سه ندنی  و  واتا   خاوه ن 
ئێمه   بۆیه   نییه ،  به وشێوازه   كوردیدا  زمانی  له    و 
ئینگلیزییه كه مان  وشه   هه ر  توێژینه وه یه دا  له م 

به كارهێناوه .

چهمكیكلتوور:
ئه نسرۆپۆلۆژی  دوو  )1952(دا  ساڵی  له  
چه ندین  كلتوور  و  پێناسه ی   )150( ئه مه ریكی 
خه سڵه تێكی  –كه   كلتوور  له سه ر  نووسینیيان 
ئه و  ئێستا  هه ڵبه ته   كۆكرده وه .  هه بوو  پێناسه ییان 
پێناسانه  له و سنوره دا نه ماونه ته وه   و گه لێك زیاتر 
بوون. بوونی هه موو ئه و پێناسانه  ئه وه  ده گه یه نێت 
چه ند  به   له وه ی  ئاڵۆزتره   زۆر  زاراوه یه   ئه و  كه  
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وشه یه ك گوزارشتی لێبكرێت. 

گوزارشتيیه  سه ره تاییانه ی  پێناسه   له و  یه كێك 
كه  بۆ كلتوور كراوه   و تا ئه ندازه یه ك گشتگیرێتی 
پێوه دیاره ، ئه و پێناسه یه  بوو كه  له  ساڵی )1871( 
خرایه ڕوو.  E. B. Taylor(ه وه   )تایلۆر-  له الیه ن 
گشتێكی  له   بریتییه   كلتوور  باوه ڕه دابوو  له و  ئه و 
هزر  و  و  هونه ر   و  زانیاريی   زانست  و  له   ئاڵۆز 
و  دابونه ریت   و  دیسپلین   و  یاسا   بیروباوه ڕ  و 
فێربوون  و  ئه و  به  كورتی گشت  ترادیسیۆنه كان، 
كۆمه ڵگه   ئه ندامێكی  وه ك  مرۆڤێك  كه   نه ریتانه ی 

وه ریده گرێت)2(.
 Gustav  – كلیم  )گوستاف  هه روه ها 
داده نرێت  به راییانه   زانا  له و  یه كێك   به    )Klemm
بریتییه   كه   پێناسه كردووه،   به وه   كلتووریان  كه وا 
ژیانی  كارامه یی،  زانیاری،  نه ریت،  كۆمه ڵێك  له  
تایبه ت  و گشتی، له كاتی ئاشتی  و جه نگدا، هه روه ها 
ئایین  و زانست  و هونه ر، ئه وه ش له  گواستنه وه ی 
خۆ  نوێیه كان  نه وه   بۆ  ڕابردوو  تاقیكردنه وه كانی 
ده نوێنێت. لێره دا پێویسته  ئاماژه  به ڕای )سبنسه ر( 
ئه و  كۆمه ڵناسی(دا،  )بنه ماكانی  كتێبی  له   بكه ین 
 – جه سته یی  )سه ر و  كایه ی  وه ك  كلتووری 
Super Organic( مرۆڤ ناوبردووه   و مه به ستی 
جه سته یی  هۆكاره   له   بوو  كه لتور  جیاكردنه وه ی 
كایه ی  له وباوه ڕه دابوو  ئه و  سروشتییه كان،   و 
سه رو-جه سته یی تایبه ته  به  مرۆڤ. ئه مه  له كاتێكدا 
مرۆڤ له الیه نی دووكایه كه ی دیكه وه  )سروشتی و 

جه سته یی( له  گیانله به ر ده چێت.
كلتوور  ده رباره ی  خه لیقی(ش  )حوسه ینی 
گشت  له   كۆمه اڵیه تییه   و  ژیانی  )شیره ی  ده ڵێت: 
ئێمه دا  تێكۆشانه كانی  ئاره زوو  و  بۆچوون   بیرو 

ڕه نگده داته وه .
به   په یوه ندی  تایبه تی  به شێوه یه كی  كلتوور 
هه ڵسوكه وتی مرۆڤایه تییه وه  هه یه  – هه ندێكجار به  
ده ربڕینی  كار  و  ئامرازی  وه ك  به رهه مه كانیيه وه  
هونه ريی  و.. تاد، تایبه تمه ندی مرۆڤایه تی په یوه ندی 

به  خه سڵه تی وه رگرتن  و فێربوونی كلتووره وه  هه یه ، 
هه ڵسوكه وتانه ی  ئه و  ڕووبه ڕووی  به هۆیه وه   كه  
مرۆڤ  ده بێته وه .  له گه ڵیدایه   له دایكبوونه وه   له  
ئه وه ش  هه یه ،  ماوه یی  بۆ  هه ڵسوكه وتی  چه ندین 
كه   هانده رێكه وه   به هۆی  كه   هه ڵسوكه وتانه ن  ئه و 
له  ده وروبه ر وه رنه گیراوه  ده رده بڕێت. چه ندایه تی 
و  كه من   زۆر  مرۆڤ  ماوه یی  بۆ  هه ڵسوكه وتی 

زۆرینه ی هه ڵسوكه وته كانی مرۆڤ وه رگیراون.
ڕێگه ی  له   كلتوور  فێربوونی  تر  به واتایه كی 
به هۆی  فێركردنیش  ده بێت.  دیكه وه   مرۆڤه كانی 
مرۆڤه كاندا  نێوان  له   به رامبه ره كان  په یوه ندییه  
بۆماوه یی  ڕێگه ی  به   كلتوور  وه رده گرێت.  شێوه  
كۆمه اڵیه تيیه .  به رهه مێكی  به ڵكو  ناگوازرێته وه،  
ئه و  ڕووبه ڕووی  تاكه كانی  كۆمه ڵگه یه كیش  هه ر 
خودی  به   تایبه تن  كه   ده كاته وه   تاقیكردنه وانه  
ئه و  به دیهێنه ری  كلتوور  بۆیه   كۆمه ڵگه یه وه .  ئه و 
مه شق.  به سه ر  ده بن  ئه وانیتر  بۆ  كه   قاره مانانه یه  
فراوانه .  زۆر  كلتوور  ئه ركه كانی  سنووری  بۆیه  
ئه زموونی  له سه ر  ده توانێت  مرۆڤ  له به رئه وه ی 
ده گه یه نێت  ئه وه   ئه مه   بنیاتبنێت،  پێشوو  نه وه ی 

ده شێت كلتوور له سه ر یه كتر كۆببێته وه . 
كلتوور الیه نی وای تێدایه  كه  ئه و كه سه ی ئه و 
كلتووره  هه ڵده گرێت، هه رگیز به  ته نها نه یده توانی 
)به شێكی(  كلتوور  چونكه   پێیبگات،  بیزانێت  و 
نه وه ی  سه ده ها  ئه زموونه كانی  دۆزینه وه كان  و 

پێشووی تێدایه .
كه ڵه كه بوو  كۆمه ڵێكی  ته نیا  كلتوور  هه روه ها 
نییه ،  ژیان  جیاوازه كانی  شێوه   دابونه ریت  و  له  
یان  ڕه فتاره كان،  له   ڕێكخراوه   سستمێكی  به ڵكو 
شێوه ی گشتی ژیانی گرووپێك یا چه ند گرووپێكه  
دابونه ریت  وه ك  كلتوور  ڕه گه زه كانی  خه ڵك.  له  
هاوبه شه كان،  بیروڕا  و  به ها   و  بیروباوه ڕه كان    و 
ناسنامه ی  و  ده به ستێته وه    به یه كه وه   مرۆڤه كان 
كلتوور  چونكه   پێده به خشرێت.  كۆمه اڵیه تیان 
سه باره ت به  هه ڵسوكه وتی مرۆڤه  وه ك ئه ندامێك 



127 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )22(
نیسانى 

2019

هه موو  بڵێین  ئه وه   پێویسته   لێره دا  گرووپێكدا،  له  
هه ڵسوكه وتێكی مرۆڤ ڕاسته وخۆ هه ڵسوكه وتێكی 
هه ندێ   به   په یوه ندی  ئه وه   نییه .  كلتووری 
)یاخود  كۆمه ڵگه یه كدا  له   كه   هه یه   هه ڵسوكه وته وه  

به شێك له و كۆمه ڵگه یه دا( به كارده هێنرێت.
به م هۆیه وه یه  كلتوور خه سڵه تێكی دوو الیه نه ی 
دراوه ته وه   گرێش  گشتیشه  و  له الیه كه وه   هه یه : 
كه   تاكه كانه   هه ڵسوكه وتی  ئه وه   تاكه كانه وه ،  به  
به هۆیه وه  ده توانین كلتوور ببینین. له الیه كی دیكه وه  
په یوه ندی هه یه  به و پرۆگرامه  هه ڵسوكه وتيیانه ی كه  
سه ربه گشتی بوونی تاكه  و به  هۆیه وه  خه سڵه تێكی 
سه رو تاك وه رده گرن. هه ندێ  الیه نی ئه و پرۆگرامه  
سه ره ڕای ئه وه ی ده توانرێت په یوه ندی به  تاكێكه وه  
پرۆگرامێتیانه وه   خه سڵه تی  به هۆی  به اڵم  هه بێت، 

بوون به  كلتوور. 
كلتوور  ئه گه ر  بڵێین  ده توانین  لێره وه  
هه بێت  تایبه ته وه   مرۆڤی  كۆمه ڵێك  به   په یوه ندی 
باره ی  له   كۆمه ڵگه یه ك  هیچ  كه   دیاریده كات  ئه وه  
ئاڵۆزتر  تا كۆمه ڵگه ش  نییه ،  كلتووره وه  چوونیه ك 
ئه وه ی  ده بێت.  گه وره تر  كلتوور  جیاوازی  بێت، 
له   ده شێت  نییه   به كلتوور  سه ر  كۆمه ڵگه یه كدا  له  

كۆمه ڵگه یه كی دیكه دا سه ر به  كلتوور بێت.
كۆمه ڵگه كانی  له   خۆكوشتن  نموونه   بۆ 
خۆرئاوادا وه ك كلتوور نابینرێت –هه رچه نده  ئه مه  
شیده كرێته وه   و له  سنورێكی دیاریكراودا پێشبینی 
ده كرێت، كه چی ئه م دیارده یه  له  كۆمه ڵگه ی دیكه دا 
كۆمه ڵگه ی  ته قلیدی  گرووپێكی  چه ند  له نێو  وه ك 
كاردانه وه یه ك  وه ك  ته نانه ت  ده كرا،  پیاده   یابانیدا 
بارانه دا  له و  ده خواسترا،  دیاریكراودا  بارێكی  له  
چاوه ڕوانی ده كرا ئه و كه سه  پێی هه ڵبستێت، بۆیه  

ئه وه  كلتوور بوو.
له گه ڵ   – ئه زموونه كان  له   هه ندێك  هه روه ها 
له  ته واوی  نه ته وه كاندا  گرووپ  و  جیاوازی 
شوێنێكی  هه موو  له   هاوبه شن،  كلتووره كاندا 
خواردنیان  و  ده كرێت   مندااڵن  چاودێری  جیهاندا 

مرۆییه كاندا  گرووپه   له نێو  و  ده كرێت   دابین  بۆ 
ده ژین  و له ڕێی زمانه وه  شێوازی به رقه راركردنی 
پاداشت  و  سزا  جۆره ها  فێرده بن.  په یوه ندییه كان 
تردا  ئه زموونه كانی  له   زۆر  له   تاقیده كه نه وه   و 

له گه ڵ هه موو مرۆڤایه تیدا هاوبه شن.
هه روه ها به  پێویستی ده زانم لێره دا سه رنج له و 
خاڵه  بده ین كه  له  زۆربه ی كتێبه  كۆمه ڵناسییه كاندا 
دابه شكردووه .  ناماددی  مادديی  و  بۆ  كلتووریان 
ئه م دابه شكردنه  الیه نێكی زه ینی هه یه   و به  كه مێك 
جیاوازییه ،  ئه م  كه   ده كرێت  تێبینی  لێوردبوونه وه  
شوێنه واره كانی  له   چونكه   نه شیاوه ،  تاڕاده یه ك 
دروستكراوه كانی  به شێوه ی  كه   ماددیدا  كلتووری 
مرۆڤ ده خرێنه  ڕوو سیمای كلتووری مه عنه ویش 
كلتووری  به رهه مه كانی  هه روه ها  ده رده كه ون. 
مه عنه ویش له  زۆرینه ی كاته كاندا به شێوه ی ماددی 
)چ  مرۆڤ  دروستكه ری  ده ستی  كه   ده رده كه ون 
به شێوه ی گوازراو و چ نه گوازراو( له  گواستنه وه ی 
كلتووری ماددیدا  و زمان  و خه ت له  گواستنه وه ی 

مه عنه ویدا ڕۆڵێكی زیاتریان هه یه )1(.
له باره ی  بیرو(  )ئاالن  له گه ڵ  بواره دا  له م  ئێمه  
پێیوایه   ئه و  هاوڕاین.  كلتووره وه   پۆلێنكردنی 
به   بایه خ  جیاوازه وه   ڕه هه ندی  دوو  له   زاناكان 

كلتوور ده ده ن:
كلتوور وه ك )واقیعێكی بابه تی( وه ك ئه و   -1
به رهه مانه ی كه  جێبه جێكراون، یاخود هه موو ئه و 
ڕوو  ده خرێنه   ئه نجام  یا  به رهه م  وه ك  شتانه ی 

به ده ستدێن.
كلتوور وه ك واقیعێك كه  خه ڵك له گه ڵیدا   -2
كاروبارێكی  زنجیره   له   به شداربوون  ده ژین، 
به رده وام  و به  بزاوت، كۆمه ڵێك به های پڕ جموجۆڵ 

)مۆدیله  كلتوورییه كان(.
تایبه تمه ندییه كانی كلتوور:

مرۆڤ  گرنگی  جیامه ندییه كی  به   كلتوور 
داده نرێت كه  له  تێكڕای به دیهێنراوه كانی دیكه  جیای 
ده كاته وه . به اڵم كلتوور چوونیه ك نییه  و وابه سته ی 
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كات  و شوێنه ، بۆیه  بۆ ئاسانی لێكۆڵینه وه  ده توانین 
بیده ینه   دابه شبكه ین  و  كاته وه   ڕووی  له   كلتوور 
كۆن،  كلتووری  وه ك  مێژووه وه   سه رده مێكی  پاڵ 
و  سه رده مه    ئه م  كلتووری  هاوچه رخ،  كلتووری 
ڕووی  له   یاخود  تاد.  ئه و سه رده م  و...  كلتووری 
ناوی  واڵت،  شار،  گوند،  كلتووری  به   شوێنه وه  
ببه ین. به اڵم كلتووره كان تایبه تمه ندییه كانی خۆیان، 
له وانه ش گۆڕانیان له  هه مان ساتی وابه سته یی به  

كات  و شوێنه وه  ده پارێزن.
ـ  مرۆڤایه تی  كۆمه ڵگه یه كی  هه موو  هه روه ها 
بچووك بێت یاخود گه وره ـ كلتوورێكی تایبه ت به  
خۆی هه یه ، به اڵم ئه و كلتوورانه  وه ك یه ك نین  و 
به اڵم  به دیده كرێت،  نێوانیاندا  له   فراوان  جیاوازی 
تایبه تمه ندی  چه نده ها  كلتووره كاندا  تێكڕای  له  
هه نوكه   و  پێشتر  تایبه تمه ندیانه   ئه و  هه یه .  گشتی 
له  سه رجه م شوێن  و كاتێكدا ئاماده ییان هه بووه   و 
به و جیامه ندییه  گشتیانه  داده نرێت كه  كلتوورێكی 
پێ  دیكه ی  كاروباره كانی  خۆيی  و  غه یری  له  
تایبه تمه ندییه كانی  ده توانین  بۆیه   جیاده كرێته وه . 

كلتوور له م خااڵنه دا چڕبكه ینه وه :

مرۆڤێتی:
كلتوور خاوه ن مۆركێكی مرۆییه   و دیارده یه كی 
به وپێیه ی  مرۆڤ  ته نها،  به   مرۆڤه وه   به   وابه سته یه  
بوونه وه ره كانی  تێكڕای  له   و  ژیره   بوونه وه رێكی 
جیاده كرێته وه    داهێنانه كانی  ژیريی  و  به توانا  دیكه  
دیكه   به دیهێنراوێكی  هیچ  تایبه تمه ندیه دا  له م  و 
هاوبه شی ناكات. مرۆڤ له  ژیاندا چه نده ها قۆناغی 
سه ره تایی  ساكارێتی  و  به   تێپه ڕاندووه ،  مێژوویی 
بوونی ژیان ده ستیپێكردووه   و به ره و ئاڵۆزییه كانی 
سه رده می ته كنه لۆژیا هه نگاوی ناوه   و به رده وام له  
به رچاوه   پێشكه وتنه   ئه و  بووه .  به ره وپێشچووندا 
به رهه می ئه و ژیرییه یه  كه  مرۆڤ دارایه تی  و ده توانێت 
بیری پێبكاته وه   و به سوودوه رگرتن له  ئه زموونه كانی 
به ره و  ژیانی  ئه زموونانه   ئه و  تێپه ڕاندنی  پێشین  و 

بكاته وه .  به رزتر  ژیان  كۆشكی  به رێت  و  پێش 
كه ڵه كه بووی  گه نجینه ی  مرۆڤ  دیكه   به واتایه كی 
داهێنانه كانی  و  سیستم   دابونه ریت  و  و  بیروباوه ڕ  
له   به شدارییانكردووه   نه وه   به   نه وه   و  پێكهێناوه   
لێره وه   دواتر.  نه وه كانی  فێركردنی  و  پێشخستن  
له   و  مرۆییه    كلتوور  كه   ڕاستییه ی  ئه و  ده گه ینه  
ئه ویشه وه   ڕێگه ی  له   مرۆڤه وه   دروستكراوه كانی 

نه بێت ناگوازرێته وه .
له به رئه وه ی  بڵێین  ده توانین  شێوه یه   به م 
)زه مه نییه (  )ڕێژه یی( و  مرۆییه   به رهه مێكی  كلتوور 

له به رئه وه  شایسته ی وه رگرتن  و ڕه تكردنه وه یه .
بكه ین  گرنگ  خاڵێكی  به   ئاماژه   ده بێت  لێره دا 
كلتووردا  تێگه یشتنی  له   ئاڵۆزی  زۆرجار  كه  
هه ندێك   له وه ی  بریتییه   ئه ویش  دروستكردووه ، 
توێژه  )ده قی ئایینی( یاخود )سروش –وحی( وه ك 
چاوگ  و ئاماده بوویه كی به رده وام بۆ كلتوور زیاد 
ئه وه نده یتر  ئاڵۆزییه كه ی  ئه وه   بێگومان  ده كه ن. 
گه وره  كردووه . بۆیه  جێی خۆیه تی هه ڵوێسته یه ك 
دیاری  سنووره كانیان  و  بچینه وه    پێیدا  و  بكه ین  
به رجه سته   ال  ڕاستییه مان  ئه و  بۆئه وه ی  بكه ین. 
مرۆڤێتی  مۆركێكی  هه ر  كلتوور  ئایا  كه   بێت 
ئه وكاته   ده گرێته وه ؟  ئاینیش  ده قی  یاخود  هه یه ؟ 
ده بێت:  )مه رجه ع(ی  پاشخان  دوو  كلتوور 
یه كه میان مرۆڤێتیبوونه  كه  به نده  به  به ده ستهاتووه  
)مێژوویی( و )پۆزه تیڤی – وضعية(یه ، دووه میشیان 

به نده  به  )ده قی ئایینی( و )سروش(ه وه .
ناكرێت  دووانه   ئه م  ده ڵێن  هه ندێك  بێگومان 
به   پێویست  ئێمه وه   به الی  به اڵم  لێكجیابكرێنه وه ، 

جیاكردنه وه  ده كات، چونكه :
به رجه سته بوونی  به گشتی  كلتوور  یه كه م: 
ئایینی(  )ده قی  درێژبووه وه ی  یاخود  )سروش( 
نییه ، چونكه  چه نده ها كه ش  و كایه ی گرنگی تێدایه  
كه  به  كاریگه رییه كی مرۆیی  و ئازادانه وه  به رهه م 
جۆره   هیچ  ئایینی  ده قی  به بێئه وه ی  هاتوون، 

ده ستێوه ردانێكی تێدا هه بووبێت.
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)مرۆڤێتی( و  دووانه   ئه م  تێكه ڵكردنی  دووه م: 
به سه ر  مرۆیی  مۆركی  زاڵبوونی  ئایینی(  )ده قی 

)ده ق(ه وه ی لێبه رهه م دێت.
خڵته   له   )ده ق(  )جیاكردنه وه (،  ڕێبازی  سێیه م: 
و الدان  و ناشرینییه كانی مێژوو ده رباز ده كات  و 
مرۆڤه كانه وه ،  ئه ستۆی  ده خاته   به رپرسیارێتییه كه  
و  خۆيی   ئازادی  مرۆڤ  كه   به وپێیه ی  ئه ویش 
ئه زموون  و به رپرسیارێتی مێژوویی له ئه ستۆدایه ، 
ته نانه ت ڕێگه ش بۆ مرۆڤ خۆش ده كات كه  په ی 
به  ئاسۆكانی )ده ق( یاخود ئاسۆكانی )سروش( یا 

هه ردووكیان ببات.
مرۆیی  داهێنراوێكی  كلتوور  شێوه یه   به م 
ڕووه كانی  هه موو  لێده كات  وامان  ئه وه ش  ڕووته ، 
كلتوور  واته   ببینین.  مێژووییه كانه وه   به پێدراوه  
بارودۆخه   و  مه رج   و  مرۆڤ   خودی  به   په یوه سته  
بێت  به ره وپێشچوون  )چ  گۆڕاوه كانی  مێژووییه  
كه   ده گه یه نێت  ئه وه   ئه مه ش  دواكه وتن(.  یاخود 
ناتوانێت  سه رده مه كان  له   سه رده مێك  كلتووری 
)كلتوورێكی نه مر( بێت  و به درێژایی سه رده مه كانی 
لێبكرێت   چاوی  سه رمه شق  و  بكرێته   خۆی  دوای 
كلتووری  نه وه یه ك  هه موو  واته   جێبه جێبكرێت.  و 
دوایی  نه وه كانی  و  دێنێت   به رهه م  خۆی  مێژوویی 
خراپ  و  لێوه رده گرن  و  گونجاوه كانی  باش  و 

نه گونجاوه كانیش ڕه تده كه نه وه .

گشتگیرێتی:
بنه ڕه تیترین  له  گرنگترین  و  گشتگیرێتی 
له الیه كه وه   چونكه   كلتووره ،  تایبه تمه ندییه كانی 
به شێوه یه كی گشتگیر  كلتوورێكی  هه ژموونی هه ر 

ده توانێت باڵبكێشێت به سه ر سنووره كانی خۆیدا.
و  ئاڵۆز   گشتێكی  كلتوور  دیكه وه   له الیه كی 
جیاواز  و جۆرا وجۆره   و چه نده ها الیه ن  و بواری 
وه ك هزر  و ده ق )ئاینی نا( و عیرفان  و ویژدان  و 
زانسته  سروشتی  و مرۆڤایه تییه كان  و هونه ر و 
تاد  نه ریت  و ترادسیۆن  و..  یاسا و سیاسه ت  و 
ئاڵۆزی  ماهیه تێكی  له به رئه وه   له خۆده گرێت، 
توێژینه وه   و خوێندنه وه ی  به   پێویستی  هه یه   و 
ورد  نه خوێندنه وه یه كی  بۆیه   هه یه ،  ورد 
هه میشه   كلتوور  بواره كانی  الیه ن  و  گشتگیری 
ڕاستی  و  كرۆك   به   نه گه یشتن  هۆی  ده بێته  
هه یه .  كلتووره وه   به   په یوه ندیان  دۆزانه ی  ئه و 
ئه و توێژینه وانه ش كه  له الیه نێكی دیاریكراوه وه  
ده ڕواننه  كلتوور  و كلتوور له  یه ك بواری تایبه تدا 
ساده یی  ڕووكه شێتی  و  هه میشه   چڕده كه نه وه ، 

ئادگارێكی به رچاوی بووه .
له   بینینه وه ی  كلتوور و  قه تیسكردنی  بۆیه  
به رهه می  و  هۆنراوه    وه ك  دیاریكراوی  بوارێكی 
تاد،  كۆمه اڵیه تی  و..  دابونه ریتی  یاخود  شاعیران 
نازانستی   تێڕوانینێكی  ئه وه ی  سه ره ڕای  ئه وا 
گه وره یه   )سته م(ێكی  له هه مانكاتدا  نابابه تییه ،  و 

داهێنان له  گرنگرتین هۆكاره كانی 

پرۆسه ی گۆڕانی كلتوورییه .

;
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ئه نجام  كلتووره كه   خاوه ن  كۆمه ڵی  به   به رامبه ر 
ئه وه   ژیاندا.  له   بچوككردنه وه یانه   و  ده درێت  
سه ره ڕای ئه وه ی كه  ماوه ی ئه وه  نادات ئه و الیه نه  
بكرێته وه   و  زیندو  تێدا  بنیاتنه دانه ی  پۆزه تیڤ  و 
سه رله نوێ  له  پرۆسه ی بوژانه وه یه كی نوێی ژیاندا 

سوودی لێببینن.

زۆرینهییبوونوپرۆگرامهییبوون:
كلتوور له  كۆمه ڵگه دا موڵكى زۆرینه یه ، واته  
كلتوور سه رجه می به ها و دابوڕه فتاری زۆرینه ی 
هه ڵسوكه وتێكی  و  كۆمه ڵگه یه   ناو  مرۆڤه كانی 
كۆمه ڵگه كه یدا  له   تاكێك  )شاز(ی  ڕیزپه ڕ 
دیاریكردنی  كلتوور  چونكه   كلتوور،  نابێته  
له   ئه ندامێك  وه ك  مرۆڤه   هه ڵسوكه وتی 
گرووپێكدا. له م ڕوانگه یه وه  كلتوور خه سڵه تێكی 
گشتییه   و  له الیه كه وه   هه یه :  الیه نه ی  دوو 
گرێش دراوه ته وه  به  تاكه كانه وه ، ئه وه  ڕه فتاری 
ببینین.  كلتوور  ده توانین  به هۆیه وه   كه   تاكه كانه  
له الیه كی دیكه وه  په یوه ندی هه یه  به و پرۆگرامه  
تاكه   و  به  گشتیبوونی  سه ر  كه   ڕه فتاریانه ی 
به هۆیه وه  خه سڵه تێكی سه روو تاك وه رده گرن. 
هه ندێك الیه نی ئه و پرۆگرامه  سه ره ڕای ئه وه ی 
ده توانرێت به  تاكێكه وه  په یوه ندی هه بێت، به اڵم 
به هۆی خه سڵه تی پرۆگرامیبوونیانه وه  بوون به  
كلتوور.  تێكرای ئه و هه ڵوێستانه ش كه  پرۆگرامی 
نین  و )تاكیین( به شێك نین له  كلتوور. ئه مه  ئه وه  
نادرێت.  هه ڵوێستانه   به و  گرنگی  كه   ناگه یه نێت 
هه ڵوێستی تاك ده كرێت الیه نێك بێت له و الیه نه  
جیاوازانه ی كه  له  كلتوورێكدا ڕێگه ی پێده درێت. 
كه   بده ین  به وه ش  ئاماژه   پێویسته   هه روه ها 
ده شێت هه ڵسوكه وتی ڕیزپه ڕ هۆی سترۆكتیوری 
هه بێت، ده شێت كه سانی دیكه  السایی ئه و تاكه  
بكه نه وه   و به هۆیه وه  ئه و هه ڵسوكه وته  ڕیزپه ڕه  

زۆر بێت  و وه ك دابێكی كلتووری لێبێت.

فێربوونوگواستنهوه:
له   جیامه ند  چه مكێكی  وه ك  كلتوور 
سایكۆلۆژی،  بایلۆژيی  و  هه ڵسوكه وتی 
له   مرۆڤ  به ده ستهاتووه .  هه ڵسوكه وتێكی 
و  ده وروبه ريی   كه سانی  له   )تێبینیكردن(  ڕێگه ی 
مندااڵن  فێرده بێت.  به كۆمه اڵیه تیبوون  پرۆسه ی 
كلتوور  واته   ڕه فتارده بن،  فێری  گه وره كانه وه   له  
نییه   )وراثي(  بۆماوه یی  بایۆلۆژیه وه   ڕوانگه ی  له  
له به رئه وه ی  نییه !  )جینی(  بڵێین  ڕاستر  یاخود 
به   په یوه ندی  تایبه تی  به شێوه یه كی  كلتوور 
هه ڵسوكه وتی مرۆڤایه تییه وه  هه یه  و تایبه تمه ندی 
مرۆڤایه تیش په یوه ندی به  خه سڵه تی وه رگرتن  و 
فێربوونی كلتووره وه  هه یه ، كه  به هۆیه وه  مرۆڤ 
پێده بێته وه  هه ڵسوكه وتانه ی  ئه و  ڕووبه ڕووی 
چه ندین  مرۆڤ  له گه ڵیدایه .  له دایكبوونه وه   له    كه  
ئه و  ئه وه ش  هه یه ،  بۆماوه یی  هه ڵسوكه وتی 
له   كه   هانده رێكه وه   به هۆی  كه   هه ڵسوكه وتانه ن 
چه ندایه تی  ده رده بڕێت.  وه رنه گیراوه   ده ورووبه ر 
ڕه فتاری بۆماوه یی مرۆڤ زۆر كه من  و زۆرینه ی 

هه ڵسوكه وته كانی مرۆڤ وه رگیراون.
فێربوونه وه   پرۆسه ی  به هۆی  مرۆڤ 
ده توانێت  پێشوو  نه وه كانی  ئه زموونی  له  
سوودوه ربگرێت. ئه وه ش به  )میراتی كۆمه اڵیه تی( 
له   زۆر  میرات  زاراوه ی  هه ڵبه ته   ناوده برێت. 
جێگه ی خۆیدا نییه . له به رئه وه ی فێربوونی كلتوور 

پرۆسه یه كی چاالكانه یه  نه ك ناچاالك.
ده توانێت  مرۆڤ  له به رئه وه ی  شێوه یه   به م 
بنیاتبنێت،  پێشوو  نه وه كانی  ئه زموونی  له سه ر 
ئه وه ش ئه وه  ده گه یه نێت كه  ده شێت كلتوور له سه ر 
یه كتر كۆببێته وه . بۆیه  كلتوور الیه نی وای تێدایه  كه  
به   كلتووره  هه ڵده گرێت هه رگیز  ئه و  ئه و كه سه ی 
ته نها نه یده توانی بیزانێت  و پێیبگات. چونكه  كلتوور 
)به شێكی( دۆزینه وه كان  و ئه زموونه كانی سه ده ها 

نه وه ی پێشووی له  دوو توێدایه .
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سیمبولوزمانیجیامهند:
گرنگترین الیه نی سیمبولی كلتوور زمانه ، واته  
گۆڕینه وه ی مادده كانه  به  وشه ، به هۆی زمانه وه یه  
نه وه یه كی دیكه   بۆ  نه وه یه كه وه   له   مرۆڤ كلتوور 
ده گوێزێته وه ، واته  په یوه ندییه كی ئالۆوێری )متبادل( 

له  نێوان زمان  و كلتووردا هه یه .
ئامرازێك  وه ك  وشه كان  مرۆڤ  بڵێین  وردتر 
تر  كه سانی  و  خۆی   ڕه فتاری  كۆنتڕۆڵكردنی  بۆ 
له   زۆریان  گرنگییه كی  وشه كان  به كارده هێنێت  و 
ژیانی مرۆڤه كاندا هه یه ، تایبه تمه ندی سه ره كی ئه و 
كۆمه اڵیه تییه كه یه تی،  ماهیه ته   گوتارییه ش  ئامرازه  
چونكه  له  ڕێگه ی قسه كردن  و زمانه وه یه  مرۆڤه كان 
مه به سته كانی  و  هه سته كان   هزره كان،  ده توانن 
خۆیان بۆ كه سانی تر بگوازنه وه . لێره دا وشه  وه ك 
سیمبولێك وایه ، شتێكه  بۆ شتێكی جیاواز له  خۆی 
به ناوهێنانی  له هه مانكاتدا  به اڵم  به كارده هێنرێت، 
شته كه  ڕاسته وخۆ له  زیهنی مرۆڤدا دیمه نی واقیعی 
ناساندنی  له   زمان  گرنگی  ده چه سپێت.  شته   ئه و 
زمانی  گوتراوه   كه   به  ئه ندازه یه كه   كلتووردا 
به   په ی  ده توانرێت  به هۆیه وه   كلیلێكه   نه ته وه یه ك 
كلتووری ئه و نه ته وه یه  ببرێت. بۆیه  زمانی تایبه تی 
پێگه یشتنه كان  په یوه نديی  و  له الیه كه وه   گرووپێك 
بوارانه ی  ئه و  یاخود  هاوبه ش  بوارگه لێكی  له  
له الیه كی  ده كات،  ئاسان  لێیه تی  ئاره زوویان 
دیكه وه  هه ستی هه ماهه نگی گرووپی به هێز ده كات. 
نه ته وه یه ك  گرووپ  و  هه ر  كلتووری  هه روه ها 

زمانی جیامه ند  و زاراوه ی تایبه ت به خۆی هه یه .

بهردهوامیوكهڵهكهبوون:
دیكه وه   و  گیانله به رانی  به پێچه وانه ی  مرۆڤ 
)علم( و  زانست  هێزی  هه ردوو  بوونی  به هۆی 
ویست )اراده ( تێیدا توانیویه تی ده رك به  شته كانی 
هه یه   كه   به وشێوه یه ی  و  بكات   ده وروبه ری 
ڕێگه یه وه   له و  هه ر  بكات.  په یدا  له سه ر  زانیاریان 
توانیویه تی چاك  و خراپ له  یه كدی جودا بكاته وه   و 

نه خشه ی هۆشیارانه ش له سه ر كرداری دیاریكراو، 
جێبه جێكردنی  ئامرازی  دیاریكرا و  و  ئامانجی  كه  

ئه و ئامانجه ی گرتووه ته به ر دابنێت.
ئه زموون  نه وه یه ك  هه ر  ئه وه   سه ره ڕای 
ڕۆڵه كانیان  بۆ  خۆیانیان  تاقیكردنه وه كانی   و 
گێڕاوه ته وه   و به  شێوه یه ك له  شێوه كان تۆماریان 
ئه زموونه كان  كات  تێپه ڕبوونی  به   واته   كردووه ، 
ژیان  ئاكامیشدا  له   و  كه ڵه كه بوون   یه ك  له سه ر 

هه نگاوی گه وره ی به ره و پێشكه وتن ناوه .
نه ته وه یه كی سه ر  ئه مڕۆ هه ر گرووپ  و  بۆیه  
ساكاری  ئاستێكی  له   گه رچی  زه مین  ڕووی 
ژیانیشدا بێت، ئه وا كه ڵه كه بوویه كی كلتووری هه یه  
كه  له  ئه زموونی ژیانی خۆیانه وه   و به  شێوه یه كی 
جیاوازه كان  زه مه نه   تێپه ڕبوونی  به   به رده وام 
كلتوور  به رده وامی  شێوه یه   به م  به رهه میانهێناوه . 
به و مانایه  دێت كه الیه نه  سه ره كی  و بنه ڕه تییه كانی 
دواتر  نه وه كی  بۆ  نه وه یه كه وه   له   كلتوور 
و  ناو  دیكه وه   له الیه كی  له الیه ك،  ده گوێزرێته وه  
گرنگترین  كه    )Name and identity( ناسنامه  

شته  له و كلتووره دا ده مێنێته وه .
كلتوور  تایبه تمه ندییه ی  ئه م  ئه گه ر  بێگومان 
نه بوایه  ئه وا ژیانی گرووپ  و نه ته وه  جیاوازه كان 
به ره وپێشچوونێكی  ده مایه وه   و  ساكاری  به   هه ر 
ئه وتۆ به دینه هات  و شارستانێتیش له دایك نه ده بوو.

به شی دووه م/ گۆڕانی كلتوور

پرۆسهكانیگۆڕانیكلتوور:
بۆ  كلتوور  هه یه   مێژوویی  شێوازی  دوو 
پێیاندا  )وظيفى(  ئه ركییه كه ی  ئامانجه   به دیهێنانی 

ده ڕوات، ئه وانیش بریتین له :
 Cultural(یه كه م: پرۆسه ی گه شه كردنی كلتوور

.)growth
 Cultural( دووه م: پرۆسه ی گۆڕانی كلتووری

.)change
كه   بزوتنه وه یه یه   ئه  و  كلتووری  گه شه كردنی 
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له خۆوه   به شێوه یه كی  كلتووره وه   و  خودی  له نێو 
)تلقائی( و له سه ر ڕێنمونی به ها  و تواناكانی كۆمه ڵگه  
دروست ده بێت، بۆیه  ئه وه  گۆڕانێكی قۆناغبه ندییه   
و زیاتر چه ند)الكم( له خۆده گرێت نه ك چۆن)الكیف(.
پرۆسه ی  له   بریتییه   كلتووری  گۆڕانی  به اڵم 
گۆڕانێكی گشتگیر كه  سروشتی كلتوور ده گرێته وه ، 

بۆیه  له بنه ره تدا گۆڕانێكی جۆرێتی)نوعی(یه .
پرۆسه یه كی  كلتووری  گه شه كردنی  دواتر 
به اڵم  كلتووره ،   )integration(ته واوێتی
لێكهه ڵوه شان  و  پرۆسه یه كی  كلتووری  گۆڕانی 
هۆكار  زۆر  كه    )disintegration( په رتبوونه
به های  كه   له دایكده بێت  لێوه    شكانه وه ی   و 
جیاوازی  بڵیین  ده توانین  هه روه ها  كۆمه اڵیه تییه . 
 )change( و گۆڕان  )growth( نێوان گه شه كردن
ده كه ن،  بۆ  نیگای  وشه كان  زمانه وانی  واته ی 
به كاتی درێژ  و جوڵه ی هێواش  گه شه كردن پشت 
به بزوتنه وه ی  پشت  گۆڕان  به اڵم  ده به ستێت. 
كتوپڕ  و خێرا ده به ستێت. دواتر گه شه كردن پشت 
گۆڕان  به اڵم  ده به ستێت،  ناوخۆیی  به سه رمایه ی 
ئه    ده به ستێت-ئه گه ر  بیانی  به سه رمایه ی  پشت 
وده ربڕینه  ڕاست بێت- جا گه شه كردن له نێو خودی 
په یوه ندی   له كاتێكدا  ئه مه   به رده وامه ،  كلتووردا 
ده ره كی له گه ڵ كلتووره كانی دیكه  له  هۆكاره كانی 
گۆڕانی كلتوورییه . هه روه ها گه شه كردنی كلتووری 
كلتووری  گۆڕانی  بۆ  ڕێگه   درێژدا  ماوه یه كی  له  
خۆشده كات. به اڵم هه ردوو دیارده كه  )گه شه كردن  
و گۆڕان( له سه ر چه ند هۆكارێك ڕاوه ستاون كه  له  

سروشتی خودی كلتووردایه .

بابهتیگۆڕانیكلتوور:
گۆڕانی كلتووری گۆڕانێكی مرۆییه ، كلتوور له  
كاتی گۆڕینیدا كار بۆ گۆڕینی ئه  ومرۆڤه ش ده كات 
كه  به كاری ده هێنێت. بۆیه  بابه تی گۆڕانی كلتوور 
له پاڵ ئه وه دا كه  خودی )كلتوور(ه ، هاوكات)مرۆڤ(
ئه مه ریكا  باكووری  هندییه كانی  نمونه   بۆ  یشه . 

به كشتوكاڵكردنه وه   له ده شته كاندا  سه ده   چه نده ها 
به رده وام  ڕه وشه   ئه  و  له سه ر  به اڵم  سه رقاڵبوون. 
نه بوون  و له  وه رزێرییه وه  بوونه  جه نگاوه ر. ئه وه ش 
ئه سپه وه   به خێوكردن وبه كارهێنانی  ئه نجامی  له  
بۆیه   چاالكییه كانیان.  به شێكی  كه كردیانه   ڕویدا، 
له ئاكامی هاتنه  ناوه وه ی ئه  و ڕه گه زه  نوێیه  شێوه ی 
گۆڕان  له به رئه وه   گۆڕا.  ژیان وچالكییه كانیان 
تایبه تمه ندییه ك  خه سڵه ته كان  و  له   به خسڵتێك 
لێره وه   داده نرێت.  كلتوور  تایبه تمه ندییه كانی  له  
گۆڕانی كلتوور واته  زیادكردن یاخود لێده ركردنی 
كلتووری وئه  وپراكتیكییانه ی  شێوازه   و  هزره كان  
یاخود  له خۆوه   به شێوه یه كی  په یوه سته ،  كه پێوه ی 
تێكڕای  كلتووری  گۆڕانی  نه خشه بۆكێشراوه  و 
هونه ر   و  به وێژه    ده گرێته وه ،  كلتوور  ڕووه كانی 
سیستمه   گۆڕانه   ئه  و  هه روه كو  فه لسه فه شه وه ،  و 
كۆمه اڵیه تی  و ئامێر و ئامرازه كانیش له خۆده گرێت.

خودی  گۆڕانی  گۆڕانه )به هۆی  ئه  و  لێره وه  
مرۆڤ.  خودی  گۆڕانی  هۆی  ده بێته   كلتووره وه ( 
پرۆسه ی  له   جه وهه رییه   بنه ڕه تێكی  ئه وه ش 
گه شه سه ندنی كۆمه اڵیه تیدا  و هاوكات ده روازه   و 

كلیلی كێشه كه یه  له یه ك كاتدا.
له   كه ڕێكخرا وگه لێك  سیستمێك  وه ك  كلتوور 
كۆمه ڵگه دا دروست ده كات، وه ك ڕێكخراوه  خێزانيی 
كۆمه اڵیه تی   سیاسيی  و  و  ئاینيی   و  ئابووريی   و 
ڕێكخراوانه   ئه  و  كه   سروشتییه   بۆیه   و....هتد. 
گۆڕه پانی گۆڕانه  كلتوورییه كان بن. له  ئه نجامی ئه  و 
به هێزكه ره كان)مقومات( كه هه موو  گۆڕانكاریانه ی 
ئه  و  ئه وانه   ده گرێته وه .،  كۆمه اڵیه تی  ژیانی  ی 
ئاماده یی  و  له زانیاريی  و  كه   گۆڕانكارییانه ن 
ده بنه وه .  تاكه كان  ڕووبه ڕووی  ئاڕاسته كانیاندا 
هاوكات ڕووبه ڕووی خودی په یوه ندی  و سیستمه  
به هۆی  ئه وه ش  ده بێته وه ،  كۆمه اڵیه تيیه كان 
فراوانبوون  و فه راهه مبوونی توانا ئاڵووێره  هزریی  

و ئابوورییه كانه وه  ڕووده دات.
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هۆكارهكانیگۆڕانیكلتوور:
یه كه م/ داهێنان:

به  كه   هه یه   گشتی  هۆكارێكی  لێره دا   
و خودی  كلتوور   وه زیفی  و  دینامیكيی    سروشتی 
كۆمه ڵگه ی مرۆییه وه  به ستراوه ته وه -كه  به ویست  و 
بیركردنه وه   و كاركردنه وه  جیاده كرێته وه - ئه ویش 
به سه ر  ناوخۆیی  ژینگه ی  زاڵبوونی  به ده وری 
زاڵبوونی  واته   ده خولێته وه ،  ده ره كی  ژینگه ی 
به سه ر ڕه گه زی سروشتیدا.  ڕه گه زی كۆمه اڵیه تی 
ئه  و زاڵبوونه ش به سه ركه وتن به ده ستدێت به سه ر 
ئه وه ی كه  له  سروشتدا به رقه راره   و به نه خشه   و 
ئه وه ش  ده بێت،  شێوازه كان  هه ڵێنجانی  و  ئامراز  

بریتییه  له  داهێنان.
بۆیه  داهێنان له  گرنگترین هۆكاره كانی پرۆسه ی 
داهێنراوه   ته نها  داهێنانیش  كلتوورییه ،  گۆڕانی 
زانسته   میكانیكیيه كانی  دۆزینه وه   یاخود  ماددی 
به ڵكو  ناگرێته وه ،  پراكتیكییه كان  سروشتيی  و 
ده بێته   كه   هه یه   كۆمه اڵیه تی  داهێنراوی  چه نده ها 
مه زنه كان  كۆمه اڵیه تییه   گۆڕانكارییه   هۆكاری 
ئه وانیش وه ك ئايین  و یاسا  و هزره  فه لسه فییه كان  

و...هتد.
پاش  ماڵیكرد،  گیانله به رانی  مرۆڤ  داهێنان  به  
به مه به ستی  به دوایدا  به ڕاكردن  ته مه نێكی  ئه وه ی 
ڕاوكردنی به سه ر برد. به هه مان شێوه  ده ستی به  
چاندنی ڕووه ك كرد  و كشتوكاڵی دۆزییه وه ، دوای 
ئه وه ی ماوه یه كی زۆری ته مه نی به  كۆكردنه وه ی 
به روبوومه وه  به سه ربردبوو. دواتر مه ترسییه كانی 
ژیانی سروشت  و دڕنده كانی له  خۆی دوورخسته وه 

  و خانووی دروستكرد  و كااڵی له به ركرد.
)تركیب( و  پێكهێنان  پرۆسه یه كی  داهێنان 
دروستكردنی ئاڵۆزه ، واته  گۆڕینی شتێك به شتێك 
هزرێك  تر و  هه ڵسوكه وتێكی  به   هه ڵسوكه وتێك   و 
به هزرێكی تر نییه . هه روه ها زیادكردنێكی چه ندێتيی  
و چۆنێتی كه ره سته یه كی هه بوو نییه ، به ڵكو ده بێت 
دروستبوون  و  جووتبوون   له   داهێنان  پرۆسه ی 

بۆیه   بێت،  فه راهه م  هه بووه كان  نێوان  پێكهاتنی   و 
په یوه ندییه كانی  نه سه ب  و  ڕێكخستنی  له   جۆرێكه  
نێوان شت  و هزره كان. جا ئه گه ر ئێمه  چیرۆكی هه ر 
داهێنراوێك بخوێنینه وه   و به ڕیشه  كلتوورییه كه یدا 
فڕۆك  و  ئینته رنێت   ته له گراف  و  وه ك  ڕۆبچین 
ئه  و  هه مان  كه   ده رده كه وێت  بۆمان  ئه وا   و...هتد، 

شیكارییه  ملكه چ ده كات.
نوێیه   شۆڕشگێڕییه   وێنه   ئه  و  بێگومان 
دێنێت، دواتر ده چێته   به رهه م  كلتووری  گۆڕانێكی 
له   خه سه ڵتێك  ده بێته   و  كلتووريی   دووتوێیه كی 
و  گه شه كردن   پرۆسه كانی  بۆ  كه   خه سڵه ته كانی، 
كه ڵه كه بوون  و موتووربه  بوو)تالقح( و باڵوبوونه وه  
ڕه گه زگه لێك  ده بێته   ئه وه ش  دوای  ده كات،  ملكه چ 
ئه ڵقه یه كی  نوێ  له  كۆمه ڵ  داهێنانێكی  كۆمه ڵه   بۆ 
بێكۆتایی  و له  شێوه یه كی ته واو جیاواز  و جۆراو 

جۆرێتیدا.
له  نێوان  بێت  گونجاندنێك  داهێنان  ئه گه ر  جا 
دیاریكرا و،  ڕێگه یه كی  به   هه بوو  ڕه گه زگه لێكی 
هه ڵقواڵوی  هه موویان  ڕه گه زانه   ئه  و  ڕه نگه   ئه وا 
له  یاخود  داهێنان،  بۆ  بن  ناوخۆیی  ژینگه یه كی 

 ژینگه یه كی ده ره كی خواسترابن.
تێكه ڵییه ك  كه   ببه ین  به وه   په ی  ده بێت  لێره دا 
ئه وه ش  هه یه .  )داهێنان( و)خواستن(دا  نێوان  له  
كاتێك ڕووده دات كه  ژینده ی خواستكار)المسعیر( 
له  ئاستێكدایه   و ده توانێت پێشوازی داهێنان بكات. 
ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێت كه  هه ردوو ئاسته كه  یه كسان 
خواستكار  كۆمه ڵگه ی  كه   سروشتیيه   به ڵكو  بن، 
له  كۆمه ڵگه ی  نزمتربێت  هونه رییه وه   ئاستی  له  
ژیربێژییه ش  ئه  و  بێگومان  پێده ر)المعیر(ه وه . 
به سه ر داهێناندا پیاده  ده بێت له  زه روره تی بوونی 
یاخود  هه بێت  بنه ڕه تی  كه  بوونێكی  ڕه گه زگه لێك 

خواسترا وبێت، تاببێته  داهێنان. 
له  ئاستێكی  )خواستن(  و  )داهێنان(   زۆرجار 
ڕه گه زه كانی  ته واوی  نه ته وه یه ك  وڕه نگه   نزیكدان  
هه بێت، به اڵم ته نها پرۆسه ی پێكه وه گونجاندنه كه ی 
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كه م بێت، بۆیه  ئه وكات دێت  و له  ژینگه یه كی دیكه  
به ره و  كه   ده خوازێت  ڕه گه زێك  یاخود  بیرۆكه  
ئه وه ش  ده كات.  ئاڕاسته ی  نوێ   پراكتیككردنی 
ڕێكخراوی  به ره و  كۆمه اڵیه تی  گۆڕانی  پرۆسه ی 
ده بات، هه ندێ  جار خێرا  و هه ندێ  جاریش هێواش.
جا ئه گه ر كۆمه ڵگه  ئه  و ڕه گه زه ی خواست ئه وا 
ژینگه   له گه ڵ  بۆئه وه ی  چاككردنی  به   هه ڵده ستێت 
قایلبوون  پێی  ئه گه ر  بگونجێت،  و  كلتوورییه كه یدا 
ئه وا شوێنی ڕه گه زێكی كلتووری كۆن ده گرێته وه ، 
مه حاڵ  پێی  قایلبوون  كۆمه اڵیه تییه وه   كه  له ڕووی 
نه گونجاو  نوێیه كه دا  بارودۆخه   له گه ڵ  و  ده بێت  
ده بێت. بۆیه  ئه  و پرۆسه یه  به شێوه یه كی ڕاگوزه ريی 
سروشتی  له به رئه وه ی  به ڕێوه ناچێت.  سانایی   و 
پارێزگاریكردنی  به   حه ز  كه   وایه   كۆمه ڵگه كان 

كۆنه كان ده كه ن.
ئامراز  وه ك  ماددی  ڕه نگه   ڕه گه زانه ش  ئه  و 
بن،  خۆراكییه كان  یاخود  كشتوكاڵی  هۆكاره    و 
هه روه ها ده شێت مه عنه وی بن وه ك به ها  و ئاكار  
دۆخه دا  له م  بێگومان  دابونه ریته كان.  و  ئایين   و 
خێرایی گواستنه وه ی ئه  و ڕه گه زانه  جیاواز ده بێت، 
ڕه گه زه  ماددییه كان خێرا  و ئاسان ده گوازرێنه وه ، 
به   مه عنه وییه كان  ڕه گه زه   به پێچه وانه وه   به اڵم 

ئه سته م  و به وپه ڕی هێواشییه وه  ده گوازرێنه وه .
ئامرازێكی  داهێنان  بڵیین  ده توانین  لێره وه  
كلتووری  یاساكانی  و  مه زنه    كلتووری  گۆڕانی 
به سه ردا پیاده  ده بێت، واته  له دایكبوون  و زیادبوون 
میكانیكیيه كان  داهێنانه   نمونه   بۆ  له خۆده گرێت. 
كۆمه اڵیه تییه كان   داهێنانه   به دیهێنانی  هۆی  ده بنه  
خۆش  دیكه   كۆمه اڵیه تی  داهێنانی  بۆ  ڕێگه ش  و 
ده كات. هه روه ك داهێنراوه  میكانیكیيه كانیش به ره  و 
ئاڕاسته مان  دیكه   میكانیكی  داهێنانی  گه شه پێدانی 
كۆمه اڵیه تی  بارودۆخی  گۆڕانی  نمونه   بۆ  ده كه ن. 
دایكی  كه   پێداویستی  دروستبوونی  بۆ  هانده رێكه  

داهێنانه .
لێره دا ده بێت تێبینی ئه وه  بكه ین كه  داهێنانه كان 

هه موویان له  تواناكانیان له سه ر گۆڕانی كلتووريی 
لێوه ی  كه   كۆمه اڵیه تیيانه ی  شوێنه واره   له و   و 
دروست ده بن له  یه ك پله ی یه كساندا نین. بۆ نمونه  
ئاسمانی  كه ناڵه   و  فڕۆكه    ئۆتۆمۆبیل  و  داهێنانی 
مه زنیان  توانایه كی  و  گرنگی   ئینته رنێت  و...هتد   و 
ئه مه   كۆمه اڵیه تيیه كان،  سیستمه   له  گۆڕینی  هه یه  
گرنگییه ی  ئه  و  )ده رزی(  داهێنانی  كه   له كاتێكدا 

له چاو ئه واندا نیه .
دووه م/ یاسادانان: 

كلتوور  گۆڕانی  دیكه ی  شێوازێكی  بێگومان 
به ندیكی  چه ند  یاخود  به ندیك  ده ركردنی  به هۆی 
ڕه فتاره   ئه و  به رانبه ر  ده بێت  یاساییه وه یه ، 
یاساكه   مه به ستی  كه   بووه ستێته وه   كلتوورییانه  
ئه و  جێبه جێكردنی  ئه ویش  ڕه تكردنه وه یه تی، 
فه رمی  وكارگێڕیدا،  له  ژیانی  یاساییانه یه   به نده  
به م  به ڕێوه ببرێت.  پێ   مرۆڤه كانی  كاروباری  تا 
به ناو  یاساكه   قۆناغبه ند  به شێوازێكی  و  شێوه یه   
ده بێته   ڕۆده چێت  و  كۆمه اڵیه تییه كاندا  په یوه ندییه  

دیارده یه كی كلتووری باو.
یاسا  ده ركردنی  سه ره كی  مه به ستی  لێره دا 
له كاتێكدا  كاره ش  ئه م  كلتوور،  گۆڕینی  له   بریتییه  
حیزبێكی  یاخود  ده سته یه ك  كه   جێبه جێده كرێت 
ده ست   ده گرێته   ده سه اڵت  جڵه وی  سیاسی 
وده یه وێت ژیانی كۆمه ڵگه كه ی به پێی ئه و سیاسه ت 
پێیه تی،  باوه ڕی  كه   بكات  ڕه نگ  ئایدیۆلۆجیایه    و 
واتا لێره دا گۆڕانێكه  كه  مه به ستێكی ئایدیولۆجيی  و 
سیاسی زۆرجاریش به  ته نها مه به سته  سیاسيیه كه  
گۆڕانێكی  بڵیین  ده توانین  بۆیه   پشتیه وه یه .  له  
ڕای  واتا  دیكتاتۆرانه یه ،  یاخود  زۆره ملێیانه یه  
دانیشتوان  و گه لی تێدا وه رناگیرێت، به ڵكو زۆرجار 
مه وداكانی  ته سككردنه وه ی  پێشێلكردن  و  بۆ 
چه پاندن   واته   به كارده هێنرێت.  جه ماوه ر  ئازادی 
ده كاته   ترس  پێشێلكردن  و  و  خه فه كردن   و 
بێگومان  كۆمه ڵگه كه ی.  كلتووری  تایبه تمه ندی 
كه   ناوه ڕاستیش  خۆرهه اڵتی  واڵتانی  زۆرینه ی 
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سیستمی تاك حیزبی ودیكتاتۆرێتی تێیدا بااڵده سته ، 
خاوه نی ئه م گۆڕانه ن.

به هۆی  یاسا  ده ركردنی  جاریش  هه ندێ  
كه   ده بێت  گشتیی(ه وه   )ده نگدانێكی  )ڕاپرسی  و 
كلتووری  دیارده یه كی  له سه ر  واڵتێك  خه ڵكی 
سه رده میاندا  ژیانی  له گه ڵ  ده كه ن  هه ست  كه  
گشتییه وه   ده نگدانێكی  به هۆی  بۆیه   ناگونجێت. 
داوا ده كه ن كه  یاسایه كی نوێ دابنرێت، تا له ژیانی 
ڕه فتاره   یاخود  دیارده یه   ئه و  شوێنی  ڕۆژانه یاندا 
حكومه ت  ئه نجامیشدا  له   بگرێته وه ،  كلتوورییه  
به وردی له  دۆزه كه  ده كۆڵێته وه   و یاسا ده رده كات. 
بێگومان ئه م جۆره  گۆڕانه ش زیاتر له و واڵتانه دا 
و  دیموكراتیيه    سیاسیان  كه  سستمی  ڕووده دات 

گه ل سه رچاوه ی ده سه اڵته  تێیدا. 
سێیه م/ داگیركاری:

 بۆئه وه ی به وردی له  پرۆسه ی گۆڕانی كلتوور 
له  ڕێگه ی داگیركردنه وه  بگه ین، ده بێت پێناسه یه كه  
بۆئه وه ی  بكه ین،  )داگیركاری(  زانستی  ورد  و 
تێبگه ین:  كلتوور  گۆڕانی  مه وداكانی  له   له وێوه  
له  جیاوازه   ناوچه یه كی  داگیركردنی  داگیركاری 
ئه و  داگیركه ره كه ،  ده وڵه ته   سنووری   ده ره وه ی 
داگیركردنه ش زۆرجار به هۆی به كارهێنانی هێز  و 
هه ندێك  كاتیش به هۆی نیشته جێبوونێكی ئاشتییانه  
له  ناوچه یه كی تایبه تنه بوو به  كه سه وه  ده بێت. ئه و 
داگیركه رانه   نیشته جێبوونێكی  كه   مه به ستانه ش 
سامانی  ئستغاللكردنی  له   بریتییه   ده كات  دیاری 

زه وی  له   هه ر  داگیركراوه كه   ناوچه   ئابووری  
سه ره تایی،  كه ره سته ی  یا  كرێكار  ده ستی  یاخود 
له هه مانكاتیشدا داگیرگه كه  ده بێته  بازاڕێكی تایبه ت 
داگیركه ر  و  ده وڵه تی  به  هاتوو)صادرات(ه كانی 

تێیدا به رهه مه كانی ساغ ده كرێنه وه .
له  كوشنده   لێدانێكی  ده بێته   ئه وه   لێره وه  
بۆیه   دیاریكراوه كه ،  ناوچه   پیشه سازی  و   به رهه م  
به شێوه یه كی قۆناغبه ندی ئابووری خۆماڵی ئیفلیج 
واته   ده چێت.  پوكانه وه   به ره  و  دواتر  و  ده بێت  
لێره دا بوارێكی گرنگی كلتوور كه  له  ئابووريی  و 
له ژێر  ده نوێنێت  خۆی  ئابوورییه كاندا  په یوه ندییه  
هه ژموونی ئابووری داگیركه ردا هه ره س دێنێت  و 

كلتوورێكی نوێی داگیركه ر شوێنی ده گرێته وه .
بۆ  داگیركه ره كان  ده وڵه ته   شێوه یه   به م 
مه حكه مكردنی شیرازه ی حوكم  وده سه اڵتی خۆیان 
هونه ريی  و  ئابووريی  و  له  گه شه كردنی  ڕێگه یان 
فه رهه نگی ئه و واڵتانه  ده گرت كه  داگیریان كردبوو، 
چونكه  ده یانویست سه رچاوه  به هێزه  مه عنه وییه كانی 
یاخود هه ر هیچ  له ناوبه رن  داگیركراوه كان  ناوچه  
بتوانن  بۆئه وه ی  بكه ن،  الوازی  بتوانن  نه بێت 
به ته واوی ئامانجه  داگیركارییه كانی خۆیان به دیبێنن. 
گه لێك  مێژوودا  له   بارودۆخانه ش  ئه  و  نمونه ی 
زۆرن وه ك سیاسه تی به  فه ڕه نسی كردن له الیه ن 
فه ڕه نساوه  له  داگیرگه كانیدا، ئه مه ش له  واڵته كانی 
به   ئه فریقا  تونس  و سوریا  و واڵتانی  جه زائیر  و 
داگیرگه كان  به ستنه وه ی  واته   پیاده كرا،  ئاشكرا 

ڕژێمی به عس ده یویست ئایدیۆلۆجیا شۆڤێنيیه كه ی 
خۆی بكاته  تاكه )ئاینی( باوی كۆمه ڵگه   و شوێنی 

هه موو بیروباوه ڕە  ڕە سه نه كان بگرێته وه . 

;
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سه پاندنی  و  داگیركاره كه وه    ده وڵه ته   به خودی 
داگیركراوه كه دا.  به سه ر  داگیركاره كه   كلتووری 
ده ركردنی  به هۆی  داگیرگه كه دا  له ناو  زۆرجاریش 
له   یاسایه   ئه  و  كردنی  فه رمی  به   و  یاسایه كه وه   
دام  و ده زگا كارگێڕیيه كاندا  و به تێپه ڕبوونی كات 
هه ندێ   زۆرجاریش  كلتووری.  ڕه فتارێكی  ده بووه  
داگیركراوه كان  ناوچه   هه وڵیانداوه   داگیركه ران  له  
له  ڕووی سیاسيی  و ئابووريی  و ڕۆشنبیرییه وه  به  

ده وڵه ته كه ی خۆیانه وه  ببه ستنه وه .
بێگومان ئه م سیاسه ت  و هه واڵنه  ترسناكترین 
له  كلتووری  هه ڕه شه كردن  بۆ  بوون  كۆشش 
سه پاندنی  و  جیاوازانه    نه ته وه   ئه  وگرووپ  و 

كلتووری نه ته وه ی سه رده ست به سه ریاندا.
وه ك  )كوردستان(  خۆیه تی  جێی  لێره دا 
نه ته وه یه كی  وه ك  )كورد(یش  و  داگیرگه یه ك  
بهێنینه وه ،  به نمونه   سه ركوتكراو  و  ژێرده سته   
ترسناكی  ڕه هه ندێكی  چه ند  به   ئاماژه   بتوانین  تا 
شێواندنی كلتوور بكه ین كه  به ره نجامی ژێرده سته یی 
)به داخه وه !(وه ك  ئێمه   ئێستا  كه   بووه   نه ته وه كه  
سه یری  نه ته وه كه مان  كلتووری  دیارده یه كی 
ده كه ین  و مامه ڵه ی له گه ڵدا ده كه ین. بۆیه  زۆرجار 
له  لێكۆڵینه وه كانماندا به هه ڵه دا ده چین، له به رئه وه ی 
كوردستان له  پێش زاینه وه  ڕووبه ڕووی چه نده ها 
بووه ته وه   و  وێرانكردن  داگیركاريی  و  شااڵوی 
و  ڕۆژهه اڵت   ئیمپراتۆرێتییه كانی  جه نگی  ته نانه ت 
ڕوویداوه .  كوردستان  خاكی  له سه ر  ڕۆژئاواش 
بوون  سه ره كی  هۆكاری  داگیركه ران  له به رئه وه  
بۆ داته پینی ئابووريی  و ماوه نه دان به  ده ركه وتنی 
هێزێكی كاریگه ری خۆماڵيی  و ته نانه ت شێواندنی 
پاشانیش  و  كۆمه اڵیه تییه كان   په یوه ندییه  
له   لێكه وتووه ته وه .  شارستانێتی  گه شه نه كردنی 
خه می  له   ته نها  كورد  ناهه مواردا  ئاوا  دۆخێكی 
)مانه وه (ی خۆیدا بووه   و مه ودای بیركردنه وه یه كی 

قوڵی نه بووه  له  به ره وپێشبردنی ژیانی خۆیدا.
دابینكردنی  له پێناو  كوردستانیش  داگیركه رانی 

هه وڵی  هه میشه   خۆیاندا  به رژه وه ندییه كانی 
ملمالنێ   و  دروستكردنی  په رته وازه كردن  و 
جه نگی براكوژيی  و چاندنی تۆوی خیانه تكردنیان 
عوسمانی  سوڵتانی  نمونه   بۆ  داوه .  ناخیاندا  له  
كورده كاندا  به سه ر  خۆی  زاڵبوونێتی  بۆئه وه ی 
مسۆگه ر بكات  و جیاوازی له نێو خێڵه كاندا بنێته وه  
ده هات پله یه كی گه وره ی به  سه رۆك خێڵێك ده دا و 
یه كێكی  به   بچوكتری  پله یه كی  له  به رانبه ریشه وه  
تریان ده دا، تا ئه م ڕه وشه  ببێته  هۆی ڕق له یه ك 
ئه مه ش  خۆیاندا.  له نێو  تێكچونیان  هه ڵگرتن  و 
خۆپه رستی  و  گیانی  تۆخكردنه وه ی  بۆ  ڕێگه ی 

خۆده رخستن له نێو خێڵه  كوردییه كاندا خۆشكرد.
ڕۆڵێكی  ئێران  شاكانی  شێوه ش  به هه مان 
شه ڕی  خۆشكردنی  له   ده بینی  كاریگه ریان 
وردیان  دوژمنكارانه ی  سیاسه تێكی  براكوژيی  و 
په یڕه و ده كرد. كاتێكیش داگیركه ری ئینگلیز هات  و 
كوردستانی داگیركرد، ئه وه  بوو هه مان سیاسه تی 
شێخ  دژی  له   خێڵه كان  ده یویست  و  په یڕه وكرد  
موحمود هانبدات، ته نانه ت خه اڵتی )100(ڕووپیه ی 
دیاره   بكوژێت،  شێخ  كه   هه ركه سێك  ده به خشییه  
ئه  وكاره ش به  كورد نه بوایه  به  كه سی تر نه ده كرا!

عێراقدا   له   به عسیش  ڕژێمی  ئه زموونی 
كوردی  كلتووری  شێواندنی  بۆ  هه وڵدانی  و 
به دیارترین دیارده ی داگیركه ر  و شێواندنی كلتوور 
ئایدیۆلۆجیا  ده یویست  به عس  ڕژێمی  داده نرێت. 
باوی  تاكه )ئاینی(  بكاته   خۆی  شۆڤێنيیه كه ی 
كۆمه ڵگه   و شوێنی هه موو بیروباوه ڕه  ڕه سه نه كان 
سیاسه ته   ئه  و  كرۆكی  )تبعیس(یش  بگرێته وه . 
دواكه وتووه  شۆڤێنیيه  بوو، واته  داگیركه ری به عس 
نه ته وه كه مان  بیر وسایكۆلۆجیای  شێواندنی  بۆ 
تاكی  هه زاره ها  به   كه   گرته به ر  ڕێگه ی  چه نده ها 
ونكردنی  خۆ  تووشی  هه ڵخلیسكاند  و  كوردی 
ناپاكيی  و سیخوڕیكردن  به عس هه وڵیده دا  كردن. 
بكاته  نه ریتێكی كلتووری گه لی كورد، ڕه هه ندێكی 
تری كاركردنی بریتی بوو له  هه وڵدان بۆ شێواندنی 
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كه   كورده واری،  كۆمه ڵی  بااڵكانی  به ها  ئاكار  و 
كلتوورێكی زیندو و چاوگی به هێزيی  و ته ندروستی 
دیكه ی  ڕه هه ندێكی  هه روه ها  بوو.  كۆمه ڵگه كه مان 
شێواندنی  له   بوو  بریتی  ڕژێمه   ئه  و  كاركردنی 
مێژوو، له م بواره دا هات  و مێژووی عه ره بی كرده  
خوێندكارانی  په روه رده كردنی  بنه ڕه تی  وانه یه كی 
به  و  خوێندندا  و  جیاوازه كانی  قۆناغه   له   كورد 
نامۆ  بۆیه   ده كرد.  گۆش  كوردی  نه وه ی  مێژووه  
كورد  مێژووی  سه رچاوه یه كی  هه موو  كه   نه بوو 
قه ده غه كرابن، به مه ش دابڕانێكی ترسناكی له  نێوان 
كورد  و كلتووره كه یدا دروست ده كرد، كه  به خود 
له   ئێمه   هه نوكه ش  تا  لێده كه وته وه   و  نامۆبوونی 
بوونه  ڕزگارمان  نامۆ  ئه و  شوێنه واره  خراپه كانی 
نه بووه . هه روه ها به عس ڕۆڵی به رچاوی له  دزین  
شوێنه واره   ئابووريی  و  سامانی  به تااڵنبردنی  و 

دێرینه كان  و...هتد گێڕا.
كلتووری كوردی  ده یویست  به عس  به كورتی   
به ته واوی بسڕێته وه  و كلتوورێك كه  خۆی خاوه نی 
بوو له  شوێنیدا بسه پێنێت. به م شێوه یه  داگیركردن 
كلتووره  گۆڕینی  له   ده گێڕێت  به رچاو  ڕۆڵێكی 
الیه نی  گۆڕینه كه  هه ندێ   به وپێیه    جیاوازه كاندا، 
كلتووری الده بات و هه ندێكی تر له  شوێنی داده نێت، 
به و واتایه  شێواندنه كه  داگیركاری له  خودی خۆیدا 
تێدا  كانی  مرۆڤه   ڕێزی  و  شكۆ  كه   پڕۆسه یه كه  
كلتووره   لێناگه ڕێت  پێیه كانه وه  و  ژێر  ده خرێته  
گه شه   و  بمێننه وه   خۆیان  وه كو  سروشتيیه كان 
الیه نه كانی  هه موو  گه شه ی  چۆن  هه روه ك  بكه ن، 

ژیانی واڵته  داگیركراوه كه  ئیفلیج ده كات.

چواره م/ هۆیه كانی ڕاگه یاندن:
جۆر  هه موو  به   ڕاگه یاندن  هۆیه كانی  ئه مڕۆ   
گۆڕانی  هۆكاری  كاریگه رترین  شێوازه كانیيه وه    و 
دوور ودرێژه كانی  ماوه   جیهاندا،  له   كلتوورن 
ته واوی  نێو  چوونه ته   و  كورتكردۆته وه   
له هه ر  مرۆڤ  هاوڕێی  بوونه ته   و  ماڵه كانه وه   

ئاسان  و  هێنده   هۆكارانه   ئه م  بێت.  شوێنێكدا 
كه  هه رگیز مرۆڤی  ده گوازنه وه   كلتووره كان  خێرا 
نه بینیوه ،  پێوه   خه ونیشیان  پێشینه كان  سه رده مه  
ده توانین  كه   مه زنه   هێنده   كاریگه رێتییه   ئه  و 
كلتووره   كارلێكردنی  گۆڕان  و  سنوری  بڵێین 
كه  ته واوی  فراوانكردووه   هێنده   جیاوازه كانی 
و  له  ئێمه    هه ریه ك  ئه مڕۆ  گرتۆ ته وه .  مرۆڤایه تی 
له  ڕێگه ی  كۆمپیوته ره كه مانه وه   شاشه ی  له سه ر 
نه ته وه   تاكێكی  هه ر  له گه ڵ  ده توانین  ئينته رنێته وه  
و  بدوێین   جیاوازه كانی جیهان  ده وڵه ته   جیاواز  و 
گفتوگۆی  و  بكه ین   بیر وبۆچوونه كان  ئاڵوگۆڕی 
ئه وه ی  بكه ین.  كلتووره كانمان  ده رباره ی  بابه تیی 
كه   ئه وه یه   خۆشكردووه   دۆزه   ئه م  بۆ  زه مینه ی 
ده نگێكی  و  ڕه نگ   هیچ  مۆنۆپۆڵی  هۆكارانه   ئه م 
به   مرۆڤه كان  ته واوی  به ڵكو  نییه ،  دیاریكراو 
توانیویانه   ده وڵه ته كانیيانه وه   و  ڕه گه ز   جیاوازی 
ئه مریكی  هۆكارانه   ئه  و  واته   ببن.  به هره مه ند  لێی 
یا عه ره ب یاخود كورد  یا تورك  ئینگلیزی  یاخود 
ته واوی  به ڵكو  لێوه رناگرێت،  سودی  به  ته نها 
كردویانه ته   و  بوون   به هره مه ند  لێی  نه ته وه كان 
كلتووری  ناساندنی  و  نمایشكردن   بۆ  سه كۆیه ك 
شاره زابوونی  ئاشنابوون  و  له الیه كه وه   و  خۆیان 
له الیه كی  گه الن  دیكه ی  جیاوازه كانی  كلتووره  
تره وه . ته نانه ت ده توانین بڵێین ئه م هۆكارانه  بوون 
جیهانی  كلتوورێكی  ئاراوه ی  هاتنه   بۆ  ڕێگه یان 
سه ره تاییه كانی  مه شخه ڵه   ئه مڕۆ  و  خۆشكردووه   

ئه  و كلتووره  به دی ده كه ین.

پێنجه م/ بازرگانی: 
ڕۆڵێكی  بازرگانییه كان  گه شته   بازرگانيی  و 
دیاریان بینیوه  له  پرۆسه ی گۆڕینی كلتووردا، بۆیه  
كاتێك بازرگانی له  نێوان دوو شارستانێتی یاخود 
په ره ده سێنێت،  و  ده بێت   دوو كۆمه ڵگه دا دروست 
ئامرازی  تاكه   یاخود  هۆكارێك  ده بێته   ئه وا 
دوو  ئه  و  نێوان  به یه كگه یشتنی  و  په یوه نديی  



     138  
ژماره )22(
نیسانى
2019

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
جیاوازه .  كۆمه ڵگه   دوو  ئه  و  یاخود  شارستانێتییه  
مادديی  و  ڕه گه زه   بازرگانیيه وه   ڕێگه ی  له   بۆیه  
ئاڵوگۆڕیان  جیاوازه كان  كلتووره   مه عنه وییه كانی 
پێده كیرێته وه .  یه كترییان  جێگه ی  پێده كرێت  و 
ڕۆبچین  مێژوودا  به  قواڵیی  ئه گه ر  لێره وه  
بازرگانی  كاریگه ری  له   به  ڕوونی  زۆر  ئه وا 
نمونه   بۆ  تێده گه ین.  كلتووره كان  گۆڕینی  له سه ر 
كه  له الیه نی  بوون  نه ته وانه   له  و  ئاراميیه كان 
بازرگانییه وه  له  جیهانی كۆندا گرنگییه كی مه زنیان 
به  یه كگه یشتنی  له   گه وره یان  ڕۆڵێكی  و  هه بووه   
نێوان ناوچه  جیاوازه كانی ده وروبه ریاندا بینیبوو. 
له  نێوان  و  ناوه    ناوچه یه كی  كه وتبوونه   ئه مان 
عیالم  و میدیا له  ڕۆژهه اڵت  و ئه  و كه نارانه ی كه  
حیسییه كان  و  ببوون   لێى نیشته جێ   فینیقیيه كانی 
له  ئاسیای بچوك  و میسريی  و گریكه كاندا بوون. 
بۆیه  بازرگانییه كی گه شه كردوویان له گه ڵ كلتووره  
ده سكه وته   له  ومیانه دا  هه بوو،  جیاوازه كاندا 
و  پیشه سازيی   زانستی،  )هزری،  كلتوورییه كان 
له  كلتوورێكه وه   ژیانیان(  جیاوازه كانی  دیارده  
گه وره ترین  ده گواسته وه .  دیكه   كلتوورێكی  بۆ 
بازرگانییه كانیاندا  له   ئارامیيه كان  كه   كارێك 
له   بوو  مه سیحێتی  باڵوكردنه وه ی  ئه نجامیاندا 
جیهانی كۆنی ئه  وكاته دا. ئه مه  له كاتێكدا ڕوویدا كه 
گه شته   له میانه ی  ئارامیيه كان  بازرگانه   له    هه ندێ  
ئاینی  به   باوه ڕیان  بازرگانیيه كانیان بۆ فه له ستین 
مه سیحی هێنا و دواتر گه یانديیانه  ئه  و ناوچانه ی 
كه  كاروانه  بازرگانییه كانیان پێیده گه یشت. دووه م 
له   بوو  بریتی  له  بازرگانیدا  ئه وان  پشكداری 

له و  ئارامی  نووسینی  و  زمان   باڵوكردنه وه ی 
زمانی  بووه   ته نانه ت  و  پێیده گه یشتن   ناوچانه ی 
بازرگانيی  و نامه ناردنی ئه  و جیهانه   و به ڵگه نامه كان 
ئاماژه  به بوونی ئه  و نوسه رانه  ده كه ن كه  به زمانی 
واڵتی  ئاشوور  و  ناوچه كانی  میسر  و  له   ئارامی 

فارس نوسیویانه .
هه ر له  ڕێگه ی بازرگانییه وه  گریك  و فارسه كان 
گه النی  جیاوازه كانی  كلتووره   له گه ڵ  ئاشنایه تیان 
له  نێوانیاندا  ئاڵوگۆر  و  په یداكردووه    دیكه دا 
ڕویداوه   و دواتر گۆڕان له  ته واوی ئه  و كلتوورانه دا 
هه بووه .  نێوانیاندا  له   كه  بازرگانی  به دیهاتووه  
له  گشتگیره كان  ئایدیۆلۆجیا  و  ئایین   ته نانه ت 
بازرگانییه وه   ڕێگه ی  له   جیهاندا  ناوچی   هه ندێ  
گۆڕینی  له سه ر  كاریگه رییان  و  باڵوبوونه ته وه   
تێیدا  كه   جێهێشتووه   نه ته وانه   ئه  و  كلتووری 
ئه  و  دیاری  نمونه یه كی  ئیسالم  باڵوبوونه ته وه   و 
ناوچه كانی  به شێكی  له   به  وشێوه یه   كه   ئایینانه یه  

باشووری خۆرهه اڵتی ئاسیا باڵوبووته وه .
بازرگانی  كاریگه ری  كۆندا  مێژووی  له   ئه گه ر 
بووبێت،  به  وئه ندازه یه   كلتوور  گۆڕینی  له سه ر 
ئه وا بێگومان له  ئه مڕۆدا كه  هۆكاره كانی گه یاندن 
كه   ئه وتۆ  پێشكه وتووی  ئاستێكی  گه یشتوونه ته  
كاریگه رێتییه   ئه  و  ده كه ن،  سه رسام  مرۆڤه كان 
)بنش(كردنیشی  كات  هه ندێ   كه   گه وره یه   هێنده  

ئه سته مه .

تێبينى:سهرچاوهوپهراوێزهكانىئهمبابهتهلهالى
گۆڤارىخاڵپارێزراوه.
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سه اڵحه دینی ئه یوبی 
به  پێنووسی هاوڕێ و 
ڕاوێژكاره كه ی ئیبن شه داد

یاسین ته ها

سەردەمى  لە  کورد  مێژووى  و  مەزهەبییەکان  و  ئاینى  ڕەوتە  لە  ماستەر 
ئیسالمى لە واڵتى میسر، چەندین توێژینەوە و وتارى مێژوویی و کلتووریی 
»ناوەندى  لە  توێژەرە  باڵوکردۆتەوە،  عەرەبى  و  کوردى  زمانەکانى  بە 

کوردستان بۆ دۆکیۆمێنت«، وەک ڕۆژنامەنووسێکى بنکۆڵکاری کاردەکات.
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دهستپێك:

زۆرێک له توێژەران و  مێژوونوسان لەسەر ئەوە 
سه الحه دین  بۆ  شه داد،  ئیبن  ژیاننامه ی  ئه و  كۆكن  
ئه یوبی نوسیوه تەوە، گرنگترین به رهه مه  له سه ر ئه م 
پاڵه وانه  مێژوییه ی دنیای ئیسالم . زۆربه ی ئه وانه ی 
ناچار  کردووە،  توێژینەوەیان  ناوبراوه وە  له باره ی 
هاوچه رخ  چونكه   به رهه مه ،  ئه م  سه ر  گه ڕاونه ته وه  
زۆرێك  و  نوسراوه ته وه   به  سه رده می سه الحه دین 
تێدایه،   خاچپه رستانی  شه ڕی  ورده كارییه كانی  له  
لەگەڵ کۆنترۆڵکردنی قودس له الیه ن سه الحه دینه وه . 
ئه م وتاره  تیشك ده خاته  سه ر نوسه ری به رهه مه كه  
)سه الحه دینی  پاڵه وانه كەی  وێناكردنی  چۆنییه تی  و 
کیشوەر«  دوو  »شێری  بە  زۆرجار  کە  ئەیوبی( 

ناوی دەهێنرێت کە ئاسیا و باکووری ئەفەریقایە.

ئیبنشهدادكێیه؟
ناوی به هادین یوسف ڕافیعه  و نازناوه كه ی ئیبن 
ـ 1145ز لە شاری   له  ساڵی 539 ك  شه داده ،)1(. 
موسڵ له دایكبووه ، پاش 93 ساڵ ته مه ن و کۆششی 

سیاسيی و زانستی كۆچی دواییكردووه )2(. 
چونكه   بووه ،  گه وره   هه تیوی  به   شەداد  ئیبن 
هەر به  مناڵی باوكی له ده ستداوه ، له به رئه مه ش له  
ئامێزی ماڵی خاڵه كانی په روه رده  بووه  و شه دادیش 
له   هه ر  ناوبراو  دایكییه تی)3(.  باوانی  نازناوی 
موسڵ قورئان و فه رمووده  و كتێبه  سه ره تاییه كانی 
خوێندووه  لەسەر دابونەريتی سه رده می خۆی)4(.

 له باره ی مناڵی ئیبن شه داده وه  زانیاریی زۆر 
كه   گه شاوه ته وه   كاتێك  ئه و  ئه ستێره ی  و  كه مه  
بووه ته  هاوه ڵ و ڕاوێژكاری سه الحه دین و دواتر 
كوڕە كانی له  پاش مه رگی باوکیان. به رله وه ی الی 
ئه یوبییه كان بچێته  پێشه وه ، له  ڕێگای نوێنه رایه تی 
فه رمانڕەواكانی موسڵ و سه ردانه وه  بە سەالحەدین 
به   كردوویه تی  به وهۆیه شه وه  هه ر  و  بووه   ئاشنا 

ڕاوێژكاری خۆی)5(. 

یهكترناسینیئیبنشهدادوسهالحهدین:
ساڵی 583 ك _ 1188ز ئیبن شه داد چووه ته  
له   كردووه ،  مه دینه ی  و  مه ككه   سه ردانی  و  حه ج 
ڕێگای گه ڕانه وه شدا له  به جێهێنانی ئه م فه ریزه یه ، 
به وپێیه ی  بكات  قودس  سه فه ری  كردووه   نیازی 
سێیه م شاری پیرۆزی ئیسالمه  و تازه  سه الحه دین 
له  خاچپه رسته كانی وه رگرتبوویه وه ، له م ڕێگایه شدا 
پێشتر  كه   سه الحه دین  و  دابه زی  دیمه شق  له  
خۆی)8(.  الی  بۆ  كردووە  بانگهێشتی  ده یناسی 
ڕاسپارده یه كی  وایزانیوه  سه الحه دین  ئیبن شه داد 
لێكردووه   داوای  له وێدا  به اڵم  موسڵ،  بۆ  هه یه  
سه رسامبوونی  پاش  به تایبه ت  كاربكات  له گه ڵیدا 
به  به رهه مێكی ناوبراو كه  له سه ر فیقهی »جیهاد« 
ئاماده ی كردبوو)9(، پاش قبوڵكرنی ئه م پێشنیازه ش 
ده وڵه ته كه ی  پۆسته كانی  ده رگای  سه الحه دین 
ئه ركێکی  چەند  و  كردووەتەوە  شه داد  ئیبن  بۆ 

جۆراوجۆری پێ سپاردووە)10(. 
ئیبن شه داد سااڵنی كۆتایی سه الحه دین ماوەیەک 
وه ك ڕاوێژكار و ماوەیەکی تر وه ك نهێنی پارێز، 
هەندێک جاریش وه ك به رپرسێكی بااڵی ده وڵه تی 
ئەیوبی كاری كردووه  و چه ند كاتێكی كه م نه بێت 
به م  هه ر  جیانه وبۆته وه ،  سه الحه دین  له   هه رگیز 
هۆیه شه وه  ناوبراو له گه ڵ قازی فازڵدا تاكه  كه س 
بوون كه  له كاتی سه ره مه رگ له  پشتی سه رییه وه  
بوون له  شاری دیمه شقی پایته ختی شام)11(، هه ر 
بۆ  زۆری  ده رفه تی  متمانەیەش  و  پەیوەندی  ئه م 
زۆربه ی  ئاگاداری  نزیكه وه   له   كه   ڕە خساندووه  
هه ره  زۆری نهێنییه كان و چۆنییه تی دروستكردنی 
سەردەمی  لە  ئه یوبی  ده وڵه تی  له ناو  ببێت  بڕیار 
سەالحەدین و تەنانەت پاش کۆچی دوایی ئەویش 

لە سەردەمی کوڕەکانی.
سه رده می  مێژووی  خوێندنه وه ی  له میانه ی 
یه كێك  ئیبن شه داد  سه الحه دیندا ده رده كه وێت كه  
له  سێ گرنگترین كه سایه تییه كانی بواری ئه ده ب و 
زانست و سیاسه ت بووه  له ناو ده وڵه تی ئه یوبی له  
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په نا قازی فازل و عیماد كاتبدا و له  بنه ڕە تیشه وه  
سه الحه دین  به   شەدادی  ئیبن  خۆی  لێهاتوویی 

ناساندووه .
به رهه مه كه ی ئیبن شه داد ” النوادر السلطانية“

النوادر   ” لە  بریتییە  کتێبە  ئەم  تەواوی  ناوی 
بە  زیاتر  بەاڵم  الیوسفیة«،  والمحاسن  السلطانية 
ئیبن شه داد  بەناوبانگە.  »ژیاننامەی سەالحەدین« 
نووسیوه ته وه   ڕۆژانه   یاداشتی  وه ك  كتێبه ی  ئه م 
سه ره كی:  به شی  دوو  بۆ  كردووه   دابه شی  و 
لەدایكبوونی  به   كردووه   تایبه ت  یه كه میانی 
و  ئاكار  پێگه شتنی،  و  گه شه كردن  سه الحه دین، 
بۆ  ته رخانه   دووه میش  به شی  ڕە فتاری.  و  ڕە وێ 
و  جه نگه كان  سه الحه دین،  سه رده می  بارودۆخی 
له   تا كۆتایی ژیانی.  به رواره كانیان  مێژووه كان و 
كۆتاییشدا ئامارێكی خستۆته ڕوو له باره ی ئه و قه اڵ 
و شارانه ی له  سه رده می سه الحه دین كۆنتڕۆڵكراون 
به درێژایی مێژووی تێکۆشانی ئەو له نێوان سااڵنی  

583 ـ 586 ك/  1187 _ 1190  زاینی.
ئیبن  به رهه مه وه ،  ئه م  میتۆدی  له باره ی 
له   دروست  ئه و  كه   ده كاته وه   ڕوونی  شه داد 
چۆته   1188ز  ك/   584 یه كه می  جه مادی  مانگی 
و  به سه رهات  بۆ  سه الحه دینه وه ،  ئیداره ی  ناو 
به   پشتی  به رواره ش  ئه و  پێش  ڕووداوه كانی 
خه ڵكانی متمانه پێكراو به ستووه . پاش ئه و ساڵەش 
یان  كردوون،  تۆماری  وه ها  دیوه   شته كانی چۆن 
چۆن خه ڵكانی متمانه پێكراو بۆیان گێڕاوه ته وه )12(. 
585ک  ساڵی  ڕوداوه كانی  كاتێك  میانه یه شدا  له م 
ئه و  ده كات  له وه   باس  ده گێڕێته وه   1189ز   _
له وێ نه بووه  و له  سه فه ر بووه ، ئه مه ش ئاماژە یه  
ڕاستەخۆیە ،  گێڕانه وه ی  به رهه مه كەی  بۆئه وه ی 
ئه مه ش بۆ مێژوونوسان بایه خێكی هێجگار گرنگی 

هه یه .
ئیبن شه داد، ڕوداوه كان به  زنجیره  ده گێڕێته وه  
به اڵم  ساڵه كان،  و  مانگ  ڕیزبه ندی  به پێی 
ته به ری  ئه وانه ی  وه ك  نییه   ساڵنامه   به رهه مه كه  

سه ره كی  ناونیشانی  به ڵكو   ئه سیر،  ئیبن  و 
كاتی  ڕە چاوكردنی  به   ڕووداوه كان  بۆ  داناوه  
ئه گه ر  ئاسانه   به رهه مه كه ش  زمانی  ڕوودانیان، 
به راورد بكرێت له گه ڵ به رهه مه  مێژوییه كانی تری 
شه داد  ئیبن  ئه یوبی.   سه رده می  پێش  سه رده می 
كه وت“،  پێی  ”چاوم  ”دیم“،  ده سته واژە كانی  زۆر 
له ناو  ئاماده ییه تی  نیشانه ی  ئه مه ش  لێبوو“  ”گوێم 
ڕووداوه كان و به شداریكردنییه تی له  دروستكردنی 

هه ندێكیان به  حوكمی نزیكایه تی له  سه الحه دین.
له   شه داد  ئیبن  به رهه مه كه ی  ده ستنوسی 
كتێبخانه ی قودس پارێزراوه ، به پێی لێكۆڵه ری ئه و 
 1959 له   شه یاله  و  جه ماله دین  كه   نوسخه یه ش 
ئه نجامیداوه ، نوسخه كه  شه ش ساڵ به ر له  مەرگی 
ئیبن شه داد نوسراوه ته وه  و پیشانی خۆی دراوه  و 
له   له سه ری ڕازی بووه ، ئه مه ش نزیكی ده كاته وه  

وێنه ی كتومت. 
وردی  وه سفێكی  شه داد  ئیبن  به رهه مه كه ی 
له باره ی  مێژوییه كان،  ڕووداوه   له باره ی  تیایه  
خاچپه رسته كان،  و  ئه یوبی  نێوان  جه نگه كانی 
وه سفكردنی ئامرازه  جه نگییه كان. له  به رهه مه كه ی 
جه نگی  ئامرازی  هه ندێك  وه سفی  شه دادا  ئیبن 
هاتوون له  سه رچاوه كانی تردا نین. جگه  له  باس 
درێغیی  شه داد  ئیبن  جه نگه كانیش،  خواستی  و 
كۆمه اڵیه تيی  دۆخی  ڕونكردنه وه ی  له   نه كردووه  
مه سیحییه كانی  و  ئیسالميی  كۆمه ڵگا  ئیداری  و 
ئه وكات به تایبه ت له  بواری ناوبژیوانی و نێوانگریی 

له  جه نگه كان.
ئیبن  الدين[  صالح  ]سيرة  به رهه مه كه یدا  له  
سه الحه دینی  دانیشتنی  چۆنییه تی  باسی  شه داد 
چۆنییه تی  كێشه كان،  چاره سه ری  بۆ  كردووه  
مسوڵمان  دادوه رێكی  بۆ  مسوڵمانه كان  په نابردنی 
كاتێك له  ژێرده ستی خاچپه رسته كان بوون. به پێی 
خاچپه رسته كان  میره   شه داد  ئیبن  گێڕانه وه كانی 
دابونه ریتیان  مێژوو  و  عه ره بی  زمانی  له   شتێك 

زانیوە)13(.
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تۆڵه ی خه تابار  ده كات  له وه   باس  ئیبن شه داد 
ده ڵێت  و  بووه   كوشتن  ئه ڵمان  سه ربازانی  الی 
چارێكی  هیچ  بكردایه   تاوانێكیان  له وان  ”هه ركام 

تری نه بوو جگه  له  سه ربڕین وه ك مه ڕ“)14(.
ئه وه   به رهه مه كه شدا  خوێندنه وه ی  له میانه ی 
كاریگه ریی  له ژێر  شه داد  ئیبن  كه   ده رده كه وێت 
كه سایه تی سه الحه دیندا بووه ، هه رگیز ناوی نابات 
نه بێت،  گه وره ییدا  نازناوی  و  ده سته واژە   له گه ڵ 
به   ده هێنێته وه   هه نگاوه كانی  هه موو  بۆ  و  پاسا 
به ڵگه  و شیكاری جیا جیا، به اڵم ئه مه  ڕێگر نه بووه  
نمونه   بۆ  بكات،  تۆمار  دروستی  به   ڕووداوه كان 
شاری  له   سه الحه دیندا  سه ركه وتنی  باسی  له  
میافارقین، ئه وه ی خستۆته  ڕوو ”فه رمانڕمانڕە وای 
له  به رگریی، به اڵم قه ده ر  نه كردووه   شار درێغیی 

به خشیبووی به  سه الحه دین“)15(. 
په سه ندكردنی  سه الحه دین  به   سه رسامی 
زۆری له الیه ن ئیبن شه داده وه  شتێكی سه یر نییه  
نزیك  چه نده   ناوبراو  كه   بزانرێت  ئه وه   ئه گه ر 
بووه  له م سه ركرده یه  و چۆن به شداریی بڕیار و 

هه نگاوه كانی كردووه .
له   سه الحه دین  به   شه داد  ئیبن  سه رسامی 
ده ستپێكی به رهه مه كه یدا ده رده كه وێت كه  له باره ی 
هۆندۆتەوە  نازناوی  کۆمەلێک  سه الحه دینه وه  
لەوانەش »الملك الناصر، جامع كلمة األيمان، قامع 
واألحسان، صالح  العدل  علم  رافع  الصلبان،  عبدة 
منقذ  والمسلمين،  اإلسالم  سلطان  والدين،  الدنيا 
الحرمين  خادم  المشركين،  أيدي  من  المقدس  بيت 

الشريفين “ )16(.
ئیبن  به رهه مه كه ی  خوێندنه وه ی  میانه ی  له  
شه دادا ده رده كه وێت كه  ناوبراو تۆماری ڕۆژانه ی 
كردووه ، چونكه  له كاتی ناوبردنی سه الحه دیندا زوو 
پێداچونه وه ی  له كاتێكدا  الله“  »یرحمه  ده ڵێت  زوو 
به رهه مه كه  له الیه ن خۆیه وه  كه وتۆته  پاش وه فاتی 

سه الحه دین.

ژیاننامهیسهالحهدین:
لەم بەرهەمەدا ئیبن شەداد باسی لەوەکردووە 
ک/1138ز   532 ساڵی  ئەیوبی  سەالحەدینی  کە 
پارێزگای  ناوەندی  کە  لەدایکبووە،  تکریت  لە 
سەالحەدینە، لەوکاتەشدا »ئەیوبی کوڕی شادی« 
دەکات  لەوە  باس  هەروەها  بووە.  ناوچەکە  والی 
ڕەچەڵەکی سەالحەدین دەگەڕێتەوە بۆ شارۆچکەی 
لە  ئازەربایجانە  سنوری  لەکۆتا  کە  »دوین« 
بەاڵم  کوردییە(،  ئیسالمی)ناوچەیەکی  ڕۆژهەاڵتی 
پاشان  تکریت،  هاتوونەتە  دوینەوە  لە  خێزانەکەی 
لەسەر  سەالحەدین  شام.  واڵتی  پاشان  موسڵ 
دەستی باوکیشی زانستی وەرگرتووە تا ئەوکاتەی 
ناسراوە  زەنکی«  مەحمود  »نورەدین  پادشا  الی 
پایەی  و  لێگرتووە  ڕێزی  بەدوا  لەوە  ئیتر  و 

بەرزکردۆتەوە. 
دواتر ئیبن شەداد دەگێرێتەوە کە سەالحەدین 
زۆر توندبووە لە پەیڕەوی کردنی بنەما ئاینییەکان 
و دەڵێت »عەقیدەیەکی باشی هەبوو، یادی خوای 
قوتبەدینی  دەکات  بەوەش  ئاماژە  دەکرد«،  زۆر 
بۆ  داناوە  عەقیدەی  بەرهەمێکی  نەیسابوری 
کە  تیابووە  شتانەی  ئه و  هەموو  سەالحەدین، 
دەبەست.  بەوە  پشتی  و  پێویستن  لەوبارەیەوە 
زۆر  سەالحەدین  دەکات  باس  ئەوەش  هەروەها 
پابەندی نوێژی جەماعەت بووە، تەنانەت جارێکیان 
بە  دەبێت  سااڵنێک  وتووە،  شەدادی  ئیبن  بە 
شەداد  ئیبن  نەکردووە.  نوێژی  نەبێ  جەماعەت 
دەڵێت »لەو نەخۆشییەی پێی مرد )دەوترێت گرانەتا 
بووە( هەر نوێژی بەپێوە دەکرد، تا سێیەم ڕۆژی 

کۆتایی کە لە هۆشی خۆی چوو ئیتر نەیتوانی«.
دنیای  سەالحەدین  شەداد،  ئیبن  بەقسەی   
زەکاتی  نەبوو  دارایی  و  ماڵ  ئەوەندە  بەجێهێشت 
تەنها  زیو  و  زێڕ  لە  ئەویشدا  لەخەزێنەی  بکەوێت، 
یەک دینار و 47 درهەم بەجێمان، »لەمە زیاتر هیچ 
باڵەخانە و بێستان و باخ و مەزرایەکی بەجێنەهێشت«. 
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شەداد  ئیبن  ڕۆژووگرتنیش  بە  سەبارەت 
ڕۆژی  هەندێ  قەرزاری  سەالحەدین  دەڵێت، 
و  نەخۆشی  بەهۆی  بوو  ڕەمەزان  مانگەکانی 
سەرقاڵی بە جەنگەوە، قازی فازل کە وەزیری ئەوە 
ڕۆژانەی  ئەو  تۆمارکردنی  و  یاداشتکردن  ئەرکی 
دەکات  باس  ئەوە  هەروەها  ئەستۆ.  گرتبووە 
دەستیکرد  قودس  ناو  چووە  سەالحەدین  کاتێک 
ئەو  هەمان  لە  ڕۆژووەکانی  قەزاکردنەوەی  بە 
ساڵەی کۆچی تێدا کردووە زیاتر لە مانگێکی گرت 
سەرباری ناڕەزایی پزیشکەکان و دەڵێت »بەهۆی 
حسابکردنی  من  نەبوو  لەوێ  فازل  قازی  ئەوەی 

ڕۆژەکانم گرتبووە ئەستۆ«. 
بەقسەی  سەالحەدین،  دادگەریی  بە  سەبارەت 
پێنج  و  ئیبن شەداد هەموو ڕۆژێکی دوو شەممە 
شەممە دادەنیشت لەناو کۆڕێکی بەرفراوان، لەوێ 
قازی و دادوەر و زانایان ئامادە دەبوون و هەندێ 
لە  سەالحەدین  دادگەریی  لەبارەی  نمونەشی 

قەزاوەتدا گێڕاوەتەوە. 
سەالحەدین،  سەرەکیی  خولیای  دەربارەی 
ئیبن شەداد باس لەوە دەکات بیرۆکەی »جیهاد« 
باڵی بەسەر هەموو بیروهۆشدا کێشابوو، هەرچی 
و  هۆکار  بۆ  کردبوو  تەرخانی  هەیە  کاتیشی 

ئامرازەکانی ئاسان کردنی ئەم بوارە. 
لەبارەی سیفەتە کەسییەکانیشەوە ئیبن شەداد 
ئاشکرای کردووە کە سەالحەدین هەمیشە دەگەڕا 

بەسەر فەرماندەکاندا و بەسەری دەکردنەوە، زۆر 
خۆڕاگر  بوو،  بچووکەکانی  مناڵە  پەرۆشی  زۆر 
دەیتوانی  لەکاتێکدا  ژیان  تاڵییەکانی  لەسەر  بووە 

ژیانی خۆی بەئاسانی باش بکات)17(. 
بارودۆخی نا جێگیری سەردەمی سەالحەدین:

بەپێی گیڕانەوەی ئیبن شەداد، یەکەم سەفەری 
سەالحەدین بۆ میسر لەگەڵ شێرکۆی مامی بووە 
کە لەسەر داوای نورەدین زەنگی چووەتە ئەوێ بۆ 
بەدەمەوچوون  و  هەواڵپرسین  و  بارودۆخ  زانینی 
شێرکۆ  ساڵەدا  لەم  هەر  558 ک/163ز،  ساڵی  لە 
بەهانای سەرۆک وەزیرانێکی فاتمییەوە ڕۆشتووە 
سەالحەدینیشی  هێنابوو،  نورەدین  بۆ  پەنای  کە 

کردبووە سەرقافڵەی سوپاکەی لەو ئەرکەدا. 
دەرکەوتنی  سەالحەدین  گێڕانەوەکانی  بەپێی 
زیاتر  هەیەتی  ناوبانگەی  و  هێز  بەو  سەالحەدین 
کە  مامی  شێرکۆی  وەفاتی  پاش  بۆ  دەگەڕێتەوە 
و  خۆری  »زۆر  بەهۆی  شەداد  ئیبن  بەبڕوای 
دەستی  گرتنە  پاش  لە  مردووە.  قورس«  گۆشتی 
ئەم ئەرکەش دەستیکردووە بە غەزاکردن، کاتێکیش 
کاروباری  دەمرێت،  زەنگی  مەحمود  نورەدین 
دەکەوێتە  عیراق  لە  موسڵ  و  شام  و  دیمەشق 
سااڵنی  دوای  بەتایبەت  سەالحەدین  ژێردەستی 

570 کۆچی/ 1174 ز. 
ئیبن شەداد لەمیانەی گیڕانەوەی ڕووداوەکانی 
زاڵبونی  بەوردی  سەالحەدین  سەردەمی 

بەقسەی ئینب شەداد، سەلحەدین دنیای بەجێهێشت 
ئەوەندە ماڵى نەبوو زەکاتی بکەوێت، لەخەزێنەی 

ئەویشدا تەنها یەک دینار و 47 درهەم بەجێامن

;
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سەالحەدینی بەسەر دەوڵەتی فاتمیدا تۆمارکردووە 
حوکمی  سایەی  بۆ  میسر  گیڕانەوەی  لەگەڵ 

عەباسییەکان لە ساڵی 567ک/ 1171ز )18(. 
کۆنترۆڵکردنی قودس: 

گیڕانەوەی  بە  سەالحەدین  ناوی  لەبەرئەوەی 
قودسەوە پەیوەستە بۆ سایەی دەسەاڵتی ئیسالم 
شارەکە،  خودی  گرنگی  لەبەر  و  سەردەمە  لەو 
داوە.  دەسکەوتە  بەم  زۆری  گرنگی  شەداد  ئیبن 
تۆمارکردنی ناوبراو بۆ کۆنترۆڵکردنەوەی قودس 
چووەتە  سەالحەدین  کە  دەستپێدەکات  لەوکاتەوە 

ناو شاری عەسقەالن و دەوروبەری.
 هەروەها باسی لەوەشکردووە کە سەالحەدین، 
دابەزیوە،  قودس  خۆرئاوای  بەشی  لە  سەرەتا 
هەر لەو ڕۆژەدا مەنجەنیقەکانی داکوتیوە و سوپا 
کردووە،  هەراسان  شارەکەی  ناو  بیانییەکانی 
 2  /583 ساڵی  رەجەبی   27 هەینی  ڕۆژی  لە 
وەرگرتۆتەوە  شارەکەی  1187یشدا  ئۆکتۆبەری 
کە ئەو شەوە هاوتای یادی ئیسرا و میعراج بووە 

بەپێی ڕۆژژمێری کۆچی. 
سەالحەدین  شەداد،  ئیبن  گیڕانەوەکانی  بەپێی 
خاچپەرستەکان  لەگەڵ  مۆرکردووە  ڕێکەوتنێکی 
لە  پیاوێکی جەنگاوەر بۆ چوونە دەرەوە  کە هەر 
قودس بڕی 10 دینار بدات، ژنەکانیش پێنج دیناری 
زێڕ، مناڵەکان یەک دینار و هەرکەس پارەی خۆی 
بۆ  دیلی  ئەوە حسابی  ئەگەرنا  دەکرا،  ئازاد  بدایە 
دەکرا و ئیبن شەداد دەڵێت »بەهۆی ئەم فەتحەی 
لەدیلی  مسوڵمانی  هەزار  سێ  خوا  قودسەوە 

ڕزگارکرد« مەبەستی دیل بەدیلە. 
دەکات،  لەوەش  باس  شەداد  ئیبن  هەروەها 
هەژارەکانی  فدیەی  بژاردنی  سەالحەدین 
پادشا و  ئەوانەی  فرەنجەی گرتە ئەستۆی خۆی، 
فرمانڕەواکانیان پارەیان بۆ نەدان لەکاتێکدا بەپێی 

ڕێکەوتنەکە دەبوو دیل بکرانایە. 

لە  سەالحەدین  دەکاتەوە  جەخت  شەداد  ئیبن 
قوس چووە دەرەوە و لەو پارەی وەریگرتبوو تەنها 
200 دیناری پێ مابوو، هەموو ئەوەشی دابەشکرد 

بەسەر میر و کەسایەتییە ئاینییەکان)19(.
شەداد  ئیبن  گیڕانەوەکانی  بەپێی 
قینی  و  ڕق  ئاگری  قودس  کۆنترۆڵکردنەوەی 
هەاڵیساند لە ئەوروپا، ناچار هەڵمەتی خاچپەرستی 
ڕیچارد  بەسەرکردایەتی  دەستپێکرد  سییەمان 
فیلیب  لەگەڵ  بوو،  ئینگلیز  پادشای  کە  االسد  قلب 
ئۆگۆست کە پادشای فەڕەنسا بوو لەگەڵ فردریک 

بارباروسای ئیمپراتۆری ئەڵمان. 
کە  ڕەملەشەوە  بەناوبانگی  سوڵحی  لەبارەی 
لەساڵی 588ک/1192ز لە نێوان الیەنە شەڕکەرەکاندا 
بەسترا، ئیبن شەداد ئاشکرای دەکات کە 42 وەفد 
ئەو کارەیان بەجێهێناوە، سەرەتای داواکارییەکەش 

لە ڕیچادەوە بووە. 
کۆتا وێستگەی ژیانی سەالحەدین:

ژیانی  وێستگەی  دوا  بەوردی  شەداد  ئیبن 
خۆی  بەوپێیەی  تۆمارکردووە  سەالحەدینی 
کە  دەگێرێتەوە  ناوبراو  هەبووە.  ئامادەیی  لەوێ 
کۆچی،   589 سەفەری   16 شەممە  سەرلەبەیانی 
باری لەشی داهێزرا بەهۆی تاو لەرزەوە، ئەمەش 
ئیبن شەداد  کاتەدا  لەم  نەدەزانی،  پێی  زۆر کەس 
درەنگانی  تا  و  بەدیارییەوە  کردووە  شەونخونی 
بەپێی  ماوەتەوە.  نزیکییەوە  لە  یان  لەگەڵیدا  شەو 
بەروارەکەی ئیبن شەدادیش سەالحەدینی ئەیوبی 
پاش نوێژی بەیانی ڕۆژێ چوارشەممە لە مانگی 28 
سەفەری 589 کۆچی کە دەکاتە / 4 مارس 1193ز 
و  »مسوڵمانەکان  دەڵێت  و  دواییکردووە  کۆچی 
دینی ئیسالم بەگشتی لە پاش خەلیفەکانی ڕاشیدین 
ناخۆشی وەهایان نەدیبوو«. ئیبن شەداد بەشداریی 
ئەیوبیشی  سەالحەدینی  کفنکردنی  و  شۆردن 

کردووە. 
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ڕێكخستنی یاسایی
خوێندنه وه یه كی  و  نوێ   ته كنه لۆجیای  زیانه كانی 

به كارهێنانی  خراپ  یاسای  بۆ  ڕه خنه ییانه   یاسایی 

ئامێره كانی په یوه ندی كردن )ژماره  6ی ساڵی 2008(

دانا دارا حسین، ڕاوێژكاری په رله مانی كوردستان
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پێشهكی:

بیسته مه وه   سه ده ی  ناوه ڕاستی  له   جیهان    
به   ناسرا  دواتر  كه   بینی  به خۆیه وه   دیارده یه كی 
شۆڕشی زانیاريیه كان كه  ئه مه ش مانای كاریگه ری 
له  به تایبه تی  كایه كان  كۆی  له سه ر  ته كنه لۆجیایه  

 كه رتی خزمه تگوزاريی و په یوه ندیيه كاندا.
و  كراوه   جیهانێكی  ئه مڕۆمان  سه رده می 
به شێوه یه كه   ته كنه لۆجیایه ،  له   پڕ  كۆمه ڵگایه كی 
دروستكردووه   هه موومان  له سه ر  كاریگه ری 
كردوینه ته وه   بچووك  بۆ  گه وره ی  دنیایه كی  و 
عه ره بی  به هاری  شۆڕشه كانی  به ڕاده یه كه   و 
به تایبه ت له  میسر ساڵی 2011 به  شۆڕشی تۆڕه  

كۆمه اڵیه تیيه كان ناسرا.
ئه مڕۆ ته كنه لۆجیا به تایبه تی كۆمپیوته ر ڕۆڵێكی 
گه وره ی هه یه  ته نانه ت په ڕیوه ته وه  بۆ هه ساره كانی 
ئه م  قوربانیيه كانی  و  به كارهێنه ران  و  دیكه ش 
شه پۆله ی ته كنه لۆجیای سه رده م زۆرن به هه ردوو 
به   پێویستی  هه ربۆیه   خراپه كه ی،  و  باش  دیوه  
اللێكردنه وه یه كی جدديی و خوێندنه وه ی وێنه كه یه  

به ته واوه تی.
شۆڕشه   ئه م  كه   نییه   تیادا  گومانی  ئه وه ی 
كه   زانیاریيه یه   پێشكه وتنه   هه موو  ئه و  ئه نجامی 
خزمه ت  به هۆیه وه   كه   بینیوه ،  به خۆیه وه   جیهان 
به شێوه یه ك  به جێهێشتووه ،  زۆری  كاریگه ری  و 
كه سێك نابینیته وه  له  ڕۆژگاری ئه مڕۆماندا به شێك 
له  ژیانی به م پێشكه وتنانه  كاریگه ر نه بوبێت. به اڵم 
له  به رامبه ردا  ئیجابیاته   هه موو  ئه م  كۆی  له گه ڵ 
كه  له  خستۆته وه ،  زیانی  به رچاو  ژماره یه كی 
 ڕوویه كه وه  به رهه می ئه و پێشكه وتنه  گه وره یه یه  كه  
هیچ سنورێكی نه هێشتۆته وه ،  له الیه ك تر بۆ خودی 

خراپ به كارهێنانی ئه م داهێنانانه  ده گه ڕێته وه .
بۆ  سنورێك  دانانی  بۆ  هاتن  به ئاگا  واڵتان 
ته شریعاتی  ژماره یه ك  و  خێرایه   باڵوبونه وه   ئه م 
ئه و  ناساندنی  به تاوان  بۆ  ده ركرد  پێویستیان 

كرده وه  نادروستانه ی كه  له  خراپ به كارهێنانی ئه م 
بكه رانی  سزادانی  و  ده بێت  دروست  پڕۆسه یه وه  
ناسینی  پێویسته   سه رمان  له   ئه وه ی  تاوانه .  ئه م 
و  ڕودانیان  سرووشتی  و  ئه لكترۆنیيه كان  تاوانه  
توخم و خه سڵه ته كانی ئه م دیارده یه  و قه باره ی ئه و 
ئه لكترۆنیيه كان  تاوانه   چونكه   ده یخه نه وه ،  زیانه ی 
به رده وامی  سیفه تی  كه   ڕێكخراون  تاوانگه لێكی 
كه س  به یه ك  جار  هه ندێك  ئه وه شدا  له گه ڵ  هه یه  

ئه نجام ده درێت.
وه ك ده زانین ئه مڕۆ مۆبایل و هۆیه كانی تری 
په یوه ندی كردن زۆر فراوان به كاردێت و زۆرترین 
هه رێمی  كه   گه نجانن،  ڕیزی  له   به كارهێنه رانیشی 
كوردستان له  ساڵی 2008 ه وه  خاوه نی یاسایه كه  
بۆ ڕێكخستنی ئه م بواره . ئێمه  له م توێژینه وه یه ماندا 
و  ئه لكترۆنيیه كان  تاوانه   دیارترین  له سه ر 
ده كۆڵینه وه   نوێ   ته كنه لۆجیای  گه شه ی  زیانه كانی 
ده كه ین  ڕه خنه ییانه   یاسایی  خوێندنه وه یه كی  و 
چۆنێتی  كه    2008 ساڵی  6ی  ژماره   یاسای  بۆ 
به كارهێنانی نادروستی ئه م ته كنه لۆجیایه ی به تاوان 
ناساندووه  و وه ك یاسایه كی سزادانی ته واوكاری 

)عقوبات تكمیلیه ( ده قنوسی كردوون.

بهشییهكهم:سهرنجهگرنگهكان:
فه رز  خۆی  سه رده میانه   1-ته كنه لۆجیای 

كردووه  و ناتوانین خۆمانی لێ  البده ین.
دیارده   ئه م  ڕووبه ڕووبونه وه ی  2-پاساوی 
تاوانكاريیه  نابێت ببێته  هۆی ده ستدرێژی بۆ سه ر 

ماف و ئازادیه  گشتيیه كان.
3-كۆڕایی )اجماع(ێكی نێوده وڵه تی له سه ر به تاوان 

ناساندنی خراپ به كارهێنانی ئه م دیارده یه  هه یه .
4-دوو پره نسیپی گرنگ هه یه  ئه وانیش یه كه میان 
مافی به ده ستهێنانی زانیاريی و دووه میان پاراستنی 
ئاسایشی نیشتیمانییه ، كه  له  هه رێمی كوردستان به 
 یاساكانی ژ 35 ی ساڵی 2007 و یاسای ژ 11ی 

2013 ڕێكخراون.



     148  
ژماره )22(
نیسانى
2019

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
•زیانه كانی ته كنه لۆجیای نوێ :

داهێنانه كانی  خزمه ته ی  هه موو  ئه و  -له گه ڵ 
ته كنه لۆجیا پێشكه شی مرۆڤایه تی كردووه ،  به اڵم 

خاڵی نه بووه  له  زیان و كه م و كورتی، له وانه :
كه  له   ئه لكترۆنیيه كان  تاوانه   1-كه وتنه وه ی 

به شی دوه ومدا به درێژی باسیان ده كه ین.
ته كنه لۆجیاوه   ڕێگه ی  له   تیرۆر  2-ئه نجامدانی 
كه  قه باره ی  االلكترونی(  )االرهاب  به   كه  ناسراوه  
ملیاره ها  ده گاته   سااڵنه   ده یخاته وه   زیانه ی  ئه و 

دۆالر.
درێژی  به   پاشتر  كه   یاساییه كان  3-زیانه  

باسیان ده كه ین.
4-زیانی ئالوده بوونی ته واو پێیانه وه .

و  خێزان  له سه ر  كۆمه اڵیه تی  5-كاره ساتی 
كۆمه ڵگا.

6-زیانی ته ندرووستی له سه ر ته ندروستی تاك 
به تایبه ت مندااڵن.

و  نازانستین  په خش  بورجه كانی  7-دانانی 
گه یاندنی  و  گواستنه وه   وه زاره تی  ڕێنمایی  به پێی 
نێوانی هه ردوو بورجێك  حكومه تی هه رێم ده بێت 

300م2 بێت، به اڵم كۆمپانیاكان پابه ند نابن.
و  دابنایه   بورجه كانی  گشتی  كه رتی  8-ده بوو 
به اڵم  په یوه ندییه كان،  كۆمپانیای  بدایه ته   به كرێی 
ئه م خه مه  گه وره یه ی به  كۆمپانیا سه رمایه داره كان 
ڕۆژه   به م  دۆخه كه یان  ئه وانیش  و  سپاردووه  

گه یاندووه .
په یوه ندیكردن  تۆڕه كانی  پابه ندنه بوونی   -9
لێنه پرسینه وه یان  و  وه زاره ته وه   ڕێنماییه كانی  به  
وایكردووه   ناوبراوه وه   وه زاره تی  له الیه ن 
پێشێلكاری زۆر بكه وێته وه  له وانه  )دانانی بورج له  
نه خۆشخانه كان،  نزیكی  بورج  دانانی  قوتابخانه دا، 
له سه ر  دانانیان  و  بورجه كان  نازانستی  صیانه ی 
ده هێنێت،  به كاری  تۆڕێك  چه ند  بورجێك  مااڵن، 

هتد..(.
10- شێوه كانی گه شه ی ته كنه لۆجیا له  ئێستادا 

زۆرن كه  وێنه یان وه ك:
وه ك:  نمونه ی  كه   پزیشكیيه كان  پرۆسه   -ـ 
چاندن و گواستنه وه ی ئه ندامانی جه سته ، شیكاری 

الشه ی مردوو.
بلوری،  منداڵی  كۆرپه له ،  له باربردنی  -ـ 

به كرێدانی ڕه حمی ژنان.
ـ-كۆپی كردنی مرۆڤ.

بهشیدووهم:تاوانهئهلكترۆنیيهكان:
   ئه م گه شه سه ندنه ی بواری ته كنه لۆجیا پێمان 
شۆڕشن  سێ   ئه نجامی  سه رجه میان  كه   ده ڵێت 
له   شۆڕشێك  زانیاريیه كان،  )شۆڕشی  ئه وانیش 
هۆكاره كانی په یوه ندی كردن، شۆڕشێك له  بواری 

كۆمپیوته ردا(.
كردارێكی  هه موو  ئه لكترۆنیيه كان  تاوانه      
هۆكاره   ڕێگه ی  له   دیكه   كه سانی  به   زیانگه یاندنه  
ئێستادا  له كاتی  و  ئه مه   ئه لكترۆنیيه كانه وه ، 
به كارهێنه رانی ئه م ده سكه وته  زانستيیه  زیاتره  له  
4/1ی دانیشتوانی گۆی زه وی. له گه ڵ ئه و هه موو 
ئیجابیات و ده سكه وته ی كه  ته كنه لۆجیا پێشكه شی 
ژماره یه ك  له گه ڵیدا  به اڵم  كردووه ،  مرۆڤایه تی 
سه لبیات و تاوانی له خۆگرتووه  له  ئه نجامی خراپ 

به كارهێنانیيه وه .
   له  ئێستادا به شێكی كه می ئه م بواره  به  یاسا 
ڕێكخراوه  ئه مه ش به هۆی ئه وه ی كه  یاسای سزادان 
به  هه مان شێوه ی ته كنه لۆجیای نوێ  گه شه  ناكات، 
هه ربۆیه  به شێكی زۆری تاوانه  ئه لكترۆنیيه كان له 
 یاسای سزاداندا باس نه كراوه ، چونكه  كاتێك ئه م 
ئینته رنێت  و  كۆمپیوته ر  كه   نوسراونه ته وه   ده قانه  

هه ر نه بوون.
•پێناسه كان:

عێراقی  سزادانی  له  یاسای  وه ك  -تاوان: 
مادده ی 19 خاڵی 4 دا هاتووه  بریتيیه  له  )هه موو 
ئه گه ر  دانابێت، جا  به تاوانی  یاسا  كه   كرده وه یه ك 

ئیجابی یاخود سه لبی بێت(.
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كه   په یامه ی  له و  بریتیيه   )المعلومه (:  -زانیاری 
بۆ  گونجاوه   كه   به شێوه یه ك  پێكراوه   گوزارشتی 

گواستنه وه .
 IT بواره كانی  هه موو  زانیاری:  -ته كنه لۆجیای 
ده گرێته وه  و هه رچی سیگناڵی هه بێت ده چێته  ئه و 

خانه یه وه .
-ته كنه لۆجیا: بریتیيه  له و كه ره سته  و هۆكارانه ی 
مرۆڤ  و  زانستيی  مه به ستی  بۆ  به كاردێت  كه  
پشتی پێ  ده به ستێت له  كاره كانیدا بۆ ته واوكردنی 

تواناكانی.
و  لێكدراوه   ئينگلیزی  وشه یه كی  -ئینته رنێت: 
پێكدێت له  دوو بڕگه ، كه  ئه وانیش )Inter( كه  به  
و  كورتكراوه یه   كه    )Net( و  نێوده وڵه تی  واتای 
له   بریتيیه   به یه كه وه   هه موویان  و  )تۆڕ(ه ،  مانای 

)تۆڕی جیهانی زانیاریيه كان(.
 1969 ساڵی  له   ئینته رنێت  جار  یه كه م  كه  
له الیه ن ئاژانسی پڕۆژه ی لێكۆڵینه وه كانی سه ر به  
وه زاره تی به رگری ئه مریكاوه  دروستكراوه  و پاش 
گه شه ی  گۆڕانكاری  و  به ره وپێشچوون  چه ندین 
پێدرا و تا له  ساڵی 1983 به شێوه یه كی چڕ له الیه ن 
بۆ  به رده سته   ئێستاش  و  به كارهات  زانكۆكانه وه  

به كارهێنانی هه موو مرۆڤایه تی.
-تاوانی ئه لكترۆنی: بریتيیه  له و ده ستدرێژیانه ی 
ده كرێن به هۆی تۆڕی زانیاريیه كانه وه  به  ئامانجی 
كردارێكی  له   بریتیيه   یاخود  قازانج،  وه دیهێنانی 
تاوانكاريیه وه   ئیراده یه كی  كه  له   نایاسایی 
یاخود  سزا  كارپێكراو  یاسای  و  ده رده چێت 

ڕێوشوێنی خۆپارێزی بۆ داناوه .

تاوانهئهلكترۆنيیهكانله
ڕێكهوتنامهویاسانیشتیمانيیهكاندا:

ژماره یه كی زۆر له  واڵتان یاسای تایبه تیان به  
تاوانه  ئه لكترۆنیيه كان و به تایبه ت تۆڕی ئینته رنێت 
یه كگرتوه كانی  )ویالیه ته   وه ك  ده ركردووه،  
دانمارك،  فه ڕه نسا،  هۆڵه ندا،  به ریتانیا،  ئه مریكا، 

مه جه ڕ، پوڵندا، یابان، كه نه دا، هتد....(. هه یانه  له سه ر 
ئاستی كیشوه ر ڕێكه وتتنامه یان مۆركردووه  وه ك 

)ئه مریكا، ئه وروپا(.
واڵتانه   ئه و  پێشینه ی  له   ئه مریكایی  واڵتانی 
بوون كه  یاسایان بۆ به ره نگاربونه وه ی ئه م تاوانه  
بۆ  ئه مریكی  ڕێكه وتتنامه ی  وه ك  ده ركردوه،  
قه اڵچۆی تاوانه كانی ئینته رنێت ساڵی 1999، پاشان 
ده ركرد  یاسایان  ژماره یه ك  ئه وروپیه كان  واڵته  
ئه و  پێشینه ی  له   كرد  ئیمزا  ڕێكه وتنامه یان   و 
ڕێكه وتنامانه  )ڕێكه وتنامه ی بۆدابست ساڵی 2001( 

بۆ به ره نگاربونه وه ی تاوانه كانی ئینته رنێته .
عه ره بیه كان  واڵته   له   هه ندێك  شێوه   به هه مان 
ڕێنمايی  و  سسته م  یاخود  ده ركردووه   یاسایان 
به   كردۆته وه   تایبه تیان  هۆبه ی  و  به ش  و 
له   ئینته رنێت.  تاوانه كانی  به ره نگاربونه وه ی 
عێراقیشدا ژماره یه ك تاوان وه صفكراون له  یاسای 
ی   1969 ساڵی  111ی  ژماره   عێراقیدا  سزادانی 
هه مواركراو، له  مادده كانی 433 و 434 و هه روه ها 
باری توندكاری ئاماژه ی پێدراوه،  ئه گه ر تاوانه كه  
باڵوبكرێته وه  له  ده زگا میدیاییه كاندا، به هه مان شێوه  
به هۆی  كه   باس كردووه   دیكه ی  تاوانی  كۆمه ڵێك 
ئه نجامدانی  شیوازی  ته كنه لۆجیاوه   پێشكه وتنی 

زۆر گۆڕاوه .
تاوانگه لێكی  له گه ڵ ئه وه دا یاسادانه ری عێراقی 
ڕۆژگاره دا  له و  چونكه   نه كردووه ،  باس  تری  دی 

نه بوون. له م ڕوه وه  ئه م سه رنجه  یاساییانه  هه یه :
ئه وه ی  واڵتدا  له   یاسادانان  1-سیاسه تی 
بڕیوه ته وه  كه  دروست نیه  به تاوان دانانی كارێك 
یاخود سزادانی ئه گه ر به  ده قێكی یاسایی كاره كه  
كرده وه یه كی  به تایبه ت  دانه نرابوو،  به تاوان 

زه ره رمه ندانه  كه  به رامبه ر ده گرێته وه .
تائێستا  پزیشكیيه وه   2-له  ڕووی 
بورجه كان  دیارده ی  بوونی  كه   یه كالنه بووه ته وه  
زیانی  چه ند  شارۆچكه كاندا  و  شار  و  گه ڕه ك  له  
ته ندروستی هه یه ،  ئایا هۆكارێكه  بۆ باڵوبونه وه ی 
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چۆن  وه ك  نا؟  یاخود  شێرپه نجه   نه خۆشی 
هۆكارێكی پیسبوونی ژینگه یه  و زۆری بورجه كان 

نه خۆشی باڵوده كاته وه .
ئه لكترۆنيیه كان  تاوانه   زۆری  3-به شێكی 
ژماره یه ك  به رژه وه ندی  بۆ  واتا  ڕێكخراون، 
كه سایه تی سیاسی ئه نجام ده درێن یاخود ئه وانه ی 

خاوه نداری تۆڕه كان ده كه ن.

ڕێكارهیاساییهكانیبهرهنگاربوونهوهی
تاوانهئهلكترۆنيیهكان:

1-ته ده خولی خێرا بۆ زانینی ناواخن و جۆری 
زانیاريیه كان.

2-په یڕه وكردنی كۆكردنه وه ی زانیاری.
3-پشكنینی )بیانات(ه كان.

4-تۆماركردنی ناوه ڕۆكی به یاناته كان.

•خه سڵه ته كانی تاوانی ئه لكترۆنی:
ژیانی  به   په یوه ندیداره   كه   1-پڕۆسه یه كه  

مرۆڤه وه  و كار له سه ر چاره نووسی ده كات.
2-پرۆسه ی تاوانێكی هه مه الیه نه  و دینامیكیيه .

تاوانلێكراو  و  تۆمه تبار  یاسایی  3-سرووشتی 
جیاوازه  له  تاوانه كانی تر.

تاوانێكه   واتا  ده گرێته وه ،  له  واڵتێك  4-زیاتر 
دیارده یه كی  و  به شداره   تیایدا  له  كه سێك  زیاتر 

جیهانییه .
5-پاڵنه ری تاوانه كه  جیاوازه  له  تاوانه كانی دی تر.
گرانی  و  تاوانه كه   ئه نجامدانی  6-ئاسانی 

به دواكه وتنی ئه نجامده رانی.
زیره كی  سه ر  ده وه ستێته   تاوانانه   7-ئه م 
تاوانكار، له گه ڵ بوونی ئاسته نگی یاسایی له  قۆناغی 

لێكۆڵینه وه  به  به راورد به  تاوانه كانی دیكه .
8-پێویسته  په ناببرێت به  ئه زموونی ته كنیكی له  

ئاستی بااڵدا بۆ گه یشتن به  تاوانكاران.
چونكه   ئاشكراكردنی،  گرانی  و  9-قورس 

بكه ره كه  هیچ جێ  په نجه یه ك به جێ  ناهێڵێت.

•ئامانجه كانی تاوانی ئه لكترۆنی:
1-گه یشتن به  زانیاریيه كان به شێوه یه كی نایاسایی 

وه ك دزینی زانیاری یاخود ئاگاداربوون لێی.
وێرانكردنی  و  زانیاريی  2-به ده ستهێنانی 

دامه زراوه كان.
3-په یداكردنی سامان له  ڕێگه ی كه س و الیه نی 

به كارهێنه ری ته كنه لۆجیا.
•پۆلێنی تاوانه  ئه لكترۆنیيه كان:

سه ره تایه كی  ئه لكترۆنیيه كان  تاوانه   ناسینی 
و  به ره نگاربوونه وه ی  ڕێگاكانی  زانینی  بۆ  باشه  
له هه مانكاتدا  و  بكه ره كانی  سزادانی  و  دۆزینه وه  

كه مكردنه وه ی ئه و زیانه ی ده یخاته وه .
چۆنێتی  و  تاوانانه   ئه و  دیارترین  خواره وه   له  

پۆلێنكردنیان باس ده كه ین:
دابه شكردنی تاوانه كان به پێى:

یه كه م: تاوانه كانی سامان و دارایی:
1-ساخته كردن )التزویر(.

2-دزینی ئه لكترۆنی )السرقه  االلكترونیه (.
له   حه واڵه   و  ئه لكترۆنیيه كان  3-حه واڵه  
حسابێكه وه  بۆ حسابێكی تر )التحویالت االلكترونیه (.

4-تێكشكاندنی پڕۆگرامه كان )تدمیر برامج(.
5-سیخوڕی كردن )التجسس(.

دووه م: تاوانه  كه سیيه كان:
1-باڵوكردنه وه ی وێنه .

كردنیان  چاودێری  و  وته كان  له   2-گوێگرتن 
كۆماری  ده ستوری  له   كه   به كارهێنانه وه یان،  و 
عێراق ساڵی 2005 و یاسا به ركار و ڕێكه وتنامه  

نێوده وڵه تیيه كاندا قه ده غه كراوه .
وه ك  خۆناساندن  و  واژۆ  3-ساخته كردنی 

كه سێكی دیكه .
4-بڕین و چوونه  ناو كۆمپیوته ری كه سه كان.

یاخود  به رنامه   سه ره كی  وێنه ی  5-دزینی 
شتومه كه كان.

سێیه م: تاوانه  ڕێكخراوه كان )كیشوه ربڕه كان(:
1-تاوانه كانی شۆردنه وه ی سامان )غسیل االموال(.
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2-مادده  هۆشبه ره كان )المخدرات(.
چواره م / تاوانه  ئاسایشيیه كان:

1-تیرۆری ئه لكترۆنی.
سه نته ره كانی  و  كۆمپیوته ر  كردنی  2-هاك 

زانیاری.
3-دژه  دامه زراوه كان و به ده ستهێنانی زانیاری نهێنی.

پێنجه م/ تاوانه  ئابوريیه كان:
1-خه ڵه تاندنی كڕیار.

2-ڕاكێشانی ڕه صید له  حسابی كه سه كان له  بانكدا.
شه شه م: تاوانه  ڕه وشتیيه كان.

تاوانه  سێكسیه كاندا  له   مندااڵن  1-به كارهێنانی 
تاوانانه   ئه م  سه رجه م  كه   ئینته رنێتدا،  له  تۆڕی 
پێشتر و له  یاسای سزادانی عێراقیدا ژماره  111ی 
و  پێدراوه   ئاماژه ی  هه مواركراو  ی   1969 ساڵی 
وه ك تاوان سزای بۆ دانراوه  له  مادده كانی 393، 
)402 و   401 )400و  مادده كانی  له   هه روه ها 
بابه ته ی  ئه م  شه ره ف  ڕووشاندنی  تاوانه كانی  دا 

ڕێكخستووه  و سزای بۆ داناوه .
به هه مان شێوه  له  یاسای چاودێری ناكامه كانی 
عێراقیدا  ئه و كاره  نه شیاوانه ی به رامبه ر به  منداڵ 

بكرێن به  تاوان دانراوه .
2-له ناوبردنی به ڵگه نامه كان، كه  به  دوو شێوه  

ده كرێت:
-ـ سڕینه وه ی پڕۆگرام و زانیاریيه كان.

به   كه   لێكردنیان  وه ها  و  زانیاريیه كان  تێكدانی  -ـ 
دروست نه بێت بۆ به كارهێنان و باڵوكردنه وه ی ڤایرۆس.

بهشیسێیهم:تهلهفۆنیمۆبایل:
ته له فۆنی  به كارهێنه رانی  ڕۆژگاره دا  له م 
پێویستیيه   له   یه كێك  مۆبایل زۆر بووه  و بووه ته  
سه ره كيیه كان و به ده گمه ن كه سێك هه یه  به كاری 
له گه ڵ  كردن،  په یوه ندی  مه به ستی  بۆ  نه هێنێت 
ئه وه شدا كه سانی ده رون الواز به كاری ده هێنن بۆ 
ئه نجامدانی تاوان كه  یاسا به ركاره كان قه ده غه یان 

كردووه .

• سه ره تا بابزانین پێناسه یه كی زانستی )مۆبایل( چییه :
مۆبایل: بریتيیه  له و ئامێره ی كه  ده نگ و ئاماژه  
ده توانرێت  كه   به شێوه یه ك  ده گۆڕێت  ڕاسته كان 
بنیردرێت بۆ پێگه  و شوێنه  دوره كان، كه  ده توانرێت 

له رینه وه  و ئاماژه كان وه ربگیرێت و بگه ڕێته وه .
و  هه یه   بۆشاییدا  له   ئه وه ی  هه موو  كه واته  

له رینه وه كانی هه یه  ده گرێته وه .
-سوده كانی:

ئاسانی  و  په یوه ندی  1-دروستكردنی 
كۆكردنه وه ی كه سه كان.

هه مووان  بۆ  دروسته كان  2-به كارهێنانه  
فه راهه م بووه .
-زیانه كانی:

مافی  به   تایبه ت  گه لێكی  تاوان  1-كه وتنه وه ی 
موڵكداريی و فیكریيه وه .

2-خۆناساندن وه ك كه سێكی تر.
3-ناوزڕاندن و سوكایه تی.

4-باڵوكردنه وه ی وێنه ی نه شیاو.
5-تیرۆری ئه لكترۆنی.

•به رپرسیاریه تی كۆمپانیای تۆڕه كانی مۆبایل: 
ناوخۆیین  یان  مۆبایل  تۆڕه كانی  كۆمپانیاكانی 
االتصاالت  )هیئه   مۆڵه تی  به پێی  و،  بیانین  یان 
یاسایی  به   كۆمپانیا   3 عێراقدا  له   ئه مڕۆ  العراقیه ( 
بۆشایی عێراق به كاردێنن كه  ئه وانیش )زین، ئاسیا 
ملیۆنه ها  تۆڕانه   ئه م  كه   تیلكوم(ن،  كۆڕه ك  سێل، 

به شداربوویان هه یه .
و  هه یه   یاسایه ك  كوردستان  له   ئه گه رچی 
وه زاره تی گواستنه وه  و گه یاندن به رده وام ڕێنمایی 
له و  به  ژماره یه ك  تۆڕانه   ئه م  به اڵم  ده رده كات، 

بڕگانه وه  پابه ند نابن وه ك:
1-هه بوونی سیم كارتی تۆمارنه كراو به شێوه ی 

یاسایی 
به   لێكۆلینه وه   ده سه اڵته كانی  2-وه اڵمدانه وه ی 

سستی و خاوی.
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3-زۆری بورجه كان و مه ترسيیان له سه ر ژیان 

و ته ندروستی هاواڵتیان.
ئامێره كانی  به كارهێنانی  خراپ  •یاسای 

په یوه ندیكردن )ژماره  6 ی ساڵی 2008(:
سه رنجه  گشتیيه كان:

له  خواره وه  خوێندنه وه یه كی ڕه خنه ییانه  ده كه ین 
بۆ كۆی یاساكه  كه  خۆی له  )8( مادده  پێكهاتووه  و 
له  وه قائیعی هه رێمی كوردستاندا له  ژماره  )87( و 
له  به رواری )2008/6/17(دا باڵوكراوه ته وه ، له گه ڵ 
هه وڵی زۆری خۆپاراستن له  دوباره كردنه وه ی ئه و 

سه رنج و ڕه خنانه ی كه  له  یاساكه  گیراوه .
بووه   سه ركه وتوو  كوردستان  1-هه رێمی 
موشه ریعی  به اڵم  بواره ،  به م  یاسایه ك  دانانی  له  
كوردستانی تێبینی زۆر پرسی نه كردووه  له  ڕووی 
پێی  ئامێرانه ی  ئه و  نێوان  جیاوازی  و  تیگه یشتن 

ده وترێت ئامێره كانی په یوه ندیكردن.
به   پێویستمان  ئێمه   كه   وایه   باوه ڕی  2-هه یه  
هه مواری یاسای سزادانی عێراقيیه  نه ك یاسایه كی 

سه ربه خۆ.
3-له  یاسا به ركاره كه دا تاوانه كان ئه مانه ن:

باڵوكردنه وه ی   -3 جنێودان.   -2 1-هه ڕه شه . 
و  4- چاودێری  باڵوده كاته وه .  ترس  كه   هه واڵێك 
ده ركردنی گفتوگۆ و وێنه  وه ستاوه كان یان كورته  
دابی  و  ڕه وشت  له گه ڵ  ده وه ستێت  دژ  كه   نامه  
گشتی. 5- گرتنی وێنه  به بێ  مۆڵه تی كه سه كه . 6- 
پاڵدانی كه سه كان به  كارێكی ئابڕوبه رانه .  7-هاندان 
له سه ر ئه نجامدانی تاوان.  8-هاندان له سه ر كرداری 
ئابڕوبه رانه . 9- باڵوكردنه وه ی زانیاری تایبه ت به  
ئه گه ر  خێزانیيه كان  و  كه سه كان  تایبه تی  ژیانی 
ئیزعاجكردن           10-بوونه هۆكاری  بێت.  ڕاستیش 
11- بونه  هۆكاری ئه نجامدانی تاوان له  ڕێگه ی ئه و 

تاوانانه ی له  پێشتردا باسكران.
یاسای  له   سێیه م  و  دووه م  مادده كانی  4-له  
ئه وه ی  وه ك  هاتووه    2008 ساڵی  6ی  ژماره  
بارێكی  یاساكه دا  له   كوردستانی  یاسادانه ری 

هه ركه سێك  بۆ  داناوه   مشدد(  )ڤرف  توندكاری 
تاوانانه ی  ئه و  و  هه بێت  سیفه تانه ی  له م  یه كێك 
له   بریتین  ئه وانیش  كه   ئه نجامبدات،  سه ره وه  
بێت،  چه كداره كان  هێزه   )ئه ندامی  كه   كه سێك 
یاخود هێزه كانی ئاسایش، یاخود فه رمانبه رێك كه  
الیه نه كان  و  كه س  زانیاری  ئیشه كه یه وه   به هۆی 
بزانێت، یاخود ئامێری كه سانی دی به كاربهێنێت بۆ 

ئه نجامدانی تاوان(.
باس  پێویسته   یاساكه دا  له   گرنگه   5-ئه وه ی 
بكرێت له  مادده ی شه شه می یاساكه دا هاتووه ، كه  
ئه ركی خستۆته  سه ر كۆمپانیای تۆڕه كانی مۆبایل 

كه  ئه وانیش بریتین له مانه :
ئامێره كانی  و  سیمكارت  1-تۆماركردنی 

په یوه ندیكردن به ناوی خاوه نه كانیانه وه .
2-پێشكه شكردنی هه ر زانیاریيه كی پێویست به  

دادگای تایبه تمه ند.
سزا  بكات  سه رپێچی  كۆمپانیایه ك  3-هه ر 
ده درێت به  غه رامه یه ك كه  له  په نجا ملێون كه متر و 

له  سه د ملیۆن دینار زیاتر نه بێت.
تۆڕه كانی  هاوكاری   ئاستی  به رامبه ردا  6-له  
وه ك  لیكۆڵینه وه دا  ده سه اڵته كانی  له گه ڵ  مۆبایل 

پێویست نییه  له م ڕوانه وه :
1-تۆمارنه كردنی ته واوی سمكارت تائێستا.

2-نه هاتنه وه ی وه اڵمی پێویست له و دۆسیانه ی 
پێویستیان به  زانیاری تۆڕه كان هه یه .

فره جۆری  تێبینی  كوردستانی  7-یاسادانه ری 
ئامێره كانی په یوه ندیكردنی له  ڕووی سروشتیيان و 
خه سڵه ته كانیان و ئه ركیان و چۆنێتی به كارهێنانیان 

نه كردووه .
تری  هۆیه كانی  سه رجه م  و  مۆبایل  له الیه ك 
هه موویانی  مادده   به یه ك  و  كۆكردۆته وه   پێكه وه  
كردنه یان  باس  به یه كه وه   ئه م  كه   باسكردووه ، 
سه رجه میان  بۆ  سزا  جۆر  یه ك  كه   واده كات 
ڕابردوودا  له   ئه م ڕه وتی سزادانه ش  كه   دابنرێت، 

سه ركه وتوو نه بووه .
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بۆ  سزایان  یاساكه دا  له   كه   تاوانانه ی  8-ئه و 
چه ند  له   كه   تاوانانه ی  ئه و  به ڵكو  كه من،  دانراوه  
ده یه ی پێشوه وه  له  كۆمپیوته ر و مۆبایله وه  به رهه م 
له   كه   تاوانانه ی  ئه و  وه ك  زیاترن،  زۆر  هاتوون 
باسمان  توێژینه وه یه دا  ئه م  سه ره تای  به شه كانی 

كردون.

ئهنجام
ته قلیديیه كه ی  شێوه   له   تاوان  1-ئه مڕۆ 
به خۆوه   پێشكه وتووی  زۆر  شێوه ی  و  ده رچووه  
بینیوه  نمونه یان له  شێوه ی تاوانه  ئه لكترۆنيیه كانه .

كه   ویستویه تی  كوردستانی  2-یاسادانه ری 
سزای  و  دابنێ   تاوان  به   ته كنه لۆژییه كان  زیانه  
بكه ره كانیشی بدات هه موو به یه كه وه ، ئه مه  له كاتێكدا 
زۆرێك له  واڵتان به  یاسای جیاواز ئه م پرسه یان 

چاره سه ر كردووه .
ژماره   له  یاسای  كوردستانی  3-یاسادانه ری 
6ی ساڵی 2008دا كه مترینی ئه و تاوانانه ی به هه ند 
ده كه ونه وه ،  نوێ   ته كنه لۆجیای  له   كه   وه رگرتووه  
خودی  له   تاوانانه   له و  به شێك  له كاتێكدا  ئه مه  

یاسای سزادانی عێراقیدا هاتوون.
سیمكارت  زۆر  ژماره یه كی  4-تائێستا 
به ناوی  تۆمارنه كراون  كه   له  كوردستان  هه ن 
كه   ئه وه یه   مانای  ئه مه ش  خاوه نه كانیانه وه ، 
مادده   به   نابن  پابه ند  په یوه ندیكردن  كۆمپانیاكانی 

6ی یاساكه وه .
بۆ  هه یه   هاوبه ش  5-به رپرسیارێتیه كی 
خراپ  له كاتی  زیانلێكه وتووان  قه ره بووكردنه وه ی 
و  تۆڕه كه   خودی  نێوان  له   مۆبایلدا  به كارهێنانی 
زانستيیه   ڕاستیيه   ئه م  پێویسته   به شداربووه كه دا، 

به هه ند وه ربگیرێت.
یاساییدا  بۆشاییه كی  له   ناوچه كه   6-واڵتانی 
ده ژین له  بواری ڕوبه ڕوبونه وه ی ئه م دیارده یه دا، 
بۆ  یاسایه كه   خاوه نی  كوردستان  هه رێمی  به اڵم 
ڕێكخستنی ئه م بواره  كه  له كاتی ئێستادا به ركاره .

یاسای  له   كه می  به   ئه لكترۆنیيه كان  7-تاوانه  
ناوبراودا باسكراون، ئه مه  و له كاتێكدا سزادان به  
پڕه نسیپی )الجریمه  وال عقوبه  اال بنص( پێویستی 

به  ده ق هه یه .
8-تۆڕه كانی مۆبایل و ئه نته رنێت باشترین كوالێتی 
4Gبه كارده هێنن، به اڵم باشترین به رنامه ی پاراستن 

له  دژی )ڤایرۆس و هاكه رزه كان( به كارناهێنن.

ڕاسپاردهكان
وه ها  به ركار  سزادانی  سستمی  1-پێویسته  
ڕێكبخرێته وه  كه  كۆمه ڵێك ده قی وه ها له خۆبگرێت 
تاوانه   بكات بۆ سه رجه م  به گژاچونه وه ی ورد  كه  
به   په یوه ندیداره   ئه وه ی  به تایبه ت  ئه لكترۆنیيه كان، 

سه لماندن له  داوای جه زایدا.
هه مواربكرێته وه   ناوبراو  یاسای  2-پێویسته  
به شێوه یه ك كه  ده قی پێویست له خۆبگرێت به ناوی 
تاوانه  ئه لكترۆنیيه كان، كه  تیایدا به شێوه یه كی وورد 
شێوه  و جۆر و پاڵنه ره كانی دیاری بكرێن و سزای 
پێویستیان بۆ دابنرێت، به شێوه یه ك كه  مادده كانی 
بگونجێت له گه ڵ قه باره ی ئه م تاوان و زیانه  نوێيانه .
پۆلیسی  له   تایبه ت  به شێكی  3-ته رخانكردنی 

نه هێشتنی تاوان بۆ تاوانه  ئه ليكترۆنیيه كان.
و  گشتيی  داواكاری  كه   ئه وه ی  4-مۆڵه تی 
له سه ر  وه ربگرن  زانیاری  لێكۆڵینه وه   دادوه ری 
ژماره  و پێگه كان، نابێت ببێته  حاڵه تی ده ستدرێژی 

بۆ سه ر ژیانی كه سی و ئازادییه كانیان.
گونجاندن)المواكبه (ی  و  5-هاوشانی 
له گه ڵ  له  هه رێم  جێبه جێكراو  سزادانی  سستمی 
به مه به ستی  ته كنه كنه لۆجیا  بواری  پێشكه وتنه كانی 

به ره نگاربوونه وه ی زیانه كانی.
6-كاركردن له سه ر هۆشیاری زیاتری هاواڵتیان 

به مه به ستی دروستكردنی هۆشیاری ئه لكترۆنی.
به هێز  و  په یڕه و  ئه ليكترۆنی  7-حكومه تی 
له  هه رێمی كوردستان به شێوه یه كی خێرا،  بكرێت 
پڕۆسه ی  فه رمانگه كان  هه موو  پێویسته   هه روه ها  
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كاری ڕۆژانه یان به  ئه ليكترۆنی بكه ن.

تۆڕه كانی  به سه ر  ئه رك  8-بكرێته  
ئیباحیه كان  سایته   فلته ری  كه   په یوه ندیكردنه وه  

بكه ن.
له   بپارێزن  ڕۆڵه كانیان  دایكان  و  9-باوك 

چه ته كانی ئینته رنێت.
و  به ڕێزه كان  دادوه ره   له   10-هه ریه كه  
ئه ندامانی داواكاری گشتی ڕابهێنرێن له سه ر تاوانه  

ئوليكترۆنیيه كان و ناسینی زیانه كانی. 
هاوكاری  و  هه ماهه نگيی  پێویسته    -11
نێوده وڵه تی بكرێت له  بواری به  گژداچوونه وه ی ئه م 
زیان و تاوانانه  له  ڕووی دادوه ريی و ڕێكاريیه وه .

12- بابه تێكی نوێ  وه ك مادده یه كی پڕۆگرامه كانی 
ڕه وشتی  )ڕێساكانی  به ناوی  بكرێت  زیاد  خوێندن 

به كارهێنانی ئینته رنێت(.
13- ئه رك و پابه ندی تۆڕه كانی په یوه ندیكردن 
و  بورج  به كارهێنانی  چۆنێتی  له   و  بكرێت  زیاد 
ڕه وشتی  و  ته ندروستيی  سه المه تی  و  سیگناڵ 

هاواڵتیان.
كه  له   یاسایه ی  ده قی  ئه م  به یاسایه ك   -14
ئه نجومه نی نوێنه رانی عێراق ده رچووه  له  هه رێمدا 
انفاز بكرێت كه  )قانون رقم 87 لسنه  2012 قانون 

التوقیع االلكترونی و المعامالت االلكترونیه (ه .
هه رێمی  له   پیاده كراو  سزایی  سستمی   -15
كه   به شێوه یه ك  هه مواربكرێته وه   كوردستاندا 
بگرێته وه ،  ئه لكترۆنيیه كانیش  تاوانه   سه رجه م 
له ناویدا تاوانه كانی به رتیلی ئه ليكترۆنی و ئیمزا و 

مامه ڵه ی ئه لكترۆنی ساخته .
16- ئاڕاسته كردنی ته كنه لۆجیای تازه  به شێوه یه ك 

كه  نه چێته  ناو ژیانی تایبه تی كه سه كانه وه .
تاكی كوردی ڕۆژانه  چه ند  كه   به وپێیه ی   -17
سه عاتێك له  كاته كانی به دیار شاشه ی ته له ڤزیۆنه وه  
زۆر  كه   كه ناڵه كان  له سه ر  پێویسته   به سه رده بات، 

وریایانه  به رنامه كانیان ڕێكبخه ن.
له   هه رزه كاران  و  منداڵ  پاراستنی   -18
مه ترسیه كانی ته كنه لۆجیای نوێ  به تایبه ت هه ریه ك 

له  زیانه كانی ئینته رنێت و ته له ڤزیۆن و مۆبایل.
ئه منیيه كان  ده زگا  و  داديی  لێكۆڵه ره وانی   -19
ته كنیكی  و  له  شێواز  بكه ن  په یدا  باش  شاره زایی 
ئه و تاوانانه ی كه  له ڕێی ته كنه لۆجیای نوێوه  ئه نجام 
دۆزینه وه ی  وه ك  ڕێگه یه   ئه م  یاخود  ده درێن، 

سه ره داوی دیارده ی تاوان به كاربهێنن.
20- سه رجه م خوێندنگا و زانكۆ و په یمانگاكان 

بابه تی تایبه ت به  زیانه كانی ته كنه لۆجیا بخوێنن.
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